
 
 

 

 

– Var det bra så? 
En studie om butikspersonals roller i kundbemötandet 

 

Sofia Carlberg och Hanna Dicksved 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ämne: Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal 
Nivå: C 
Poäng: 15 hp 
 
Ventilerad: VT 2014 
Handledare: Michael Allvin 
 
Sociologiska institutionen 
Uppsatser inom sociologi 



 1 

Sammanfattning 
Uppsatsen är ett försök till att belysa fenomenet roller i serviceyrket; hur personalen i en 

klädbutik agerar gentemot kunder och hur de känner inför den roll de besitter i sin profession. 

Idag innebär butiksarbete mycket mer än tidigare: numera förväntas man som 

butiksmedarbetare att ge god service i kundbemötandet – det räcker inte med att kunna utföra 

sina arbetsuppgifter, utan man måste kunna leverera ett leende på utsatt tid och man förväntas 

kunna sälja. Dessutom ställs många gånger i detaljhandeln krav på att man ska kunna sälja för 

ett visst belopp eller ett visst antal artiklar per kund.1   

   I vardagslivets olika situationer innehar vi individer olika roller. Man kan ibland inneha 

rollen som ett äldre syskon, ibland som rådgivare och ibland som vän eller kollega. Livet i sig 

är utformat som ett skådespel.2 

   Vi har intervjuat fem kvinnliga butiksmedarbetare, varav en av dessa är butikschef, i en 

mode- och inredningsbutik i en galleria i en större stad i Sverige. De fem medarbetarna har 

berättat om sina upplevelser med kunder och delgett oss vilka attityder de har till den roll de 

intar i sitt yrke. Samtliga fem individer har uppgett att de går in i en roll då de befinner sig på 

den gemensamma arbetsplatsen. De uppger att de överlag tycker att stämningen på 

arbetsplatsen är god, och därmed blir det en mer avslappnad arbetsmiljö.  

   De fem medarbetarna talar mestadels gott om den roll de intar då de arbetar. En av dem 

anser att det är hennes ansvar som medarbetare att få kunden att trivas i säljmötet. En 

butiksmedarbetare delger att hon ofta blir irriterad på kunder, och att hon ser det som svårt att 

sätta på sig den mask, som hon normalt gör, vid dessa tillfällen.  

   I uppsatsen kommer vi fram till att det inte anses vara alltför dramatiskt att inta denna roll 

som innebär känslomässigt engagemang, vilket svarar emot den tidigare forskning som vi 

tagit del av på området.  

 

Nyckelord: roller, serviceyrke, emotional labor, känsloarbete, Goffman, Hochschild.  

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Information hämtad från den aktuella butiken och fyra andra butiker inom fackhandeln.  
2 Goffman, Erving, 2004, s. 25-26.   
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1 Inledning 
Som individer besitter vi olika roller i olika situationer; rollen som förälder, rollen som 

pedagog, rollen som vän eller kollega är några exempel. Erving Goffman (2004) menar att 

våra liv är utformade som ett skådespel.3 
I vårt dagliga liv umgås vi med andra människor i en rad olika 
situationer - på arbetet, i hemmet, i affären, osv. Alla dessa 
situationer måste definieras för att vi ska veta hur vi ska agera. 
När du och jag möts måste vi därför se till att vi gör klart för 
varandra - vanligen med gester eller andra icke-verbala 
uttrycksmedel - vilka vi är eller vill vara i den aktuella 
situationen: vi presenterar oss. På denna grundval söker vi en 
definition av situationen som vi kan enas kring. Och spelet kan 
fortsätta.4 
 

Att arbeta inom servicebranschen kan många gånger ses som påfrestande. Man måste ideligen 

ha ett leende på läpparna och ge god service. Detta är ofta underförstått, men något som 

arbetsgivaren också försöker pränta in hos de anställda. Att hela dagen vara kunden till lags 

och att kanske vara iklädd en viss uniform kan ses som att man som anställd tar på sig en roll 

– man representerar ett visst företag och dess approach. Man representerar med andra ord inte 

sig själv, utan man uppvisar en viss karaktär som man har på arbetsplatsen. Alla individer 

klarar inte av att genomföra denna transformation, och kanske fasas dessa därför så 

småningom ut ur företaget. 

   Våra liv är som ett drama som utspelar sig i realtid där vi alla innehar olika roller under 

olika förhållanden. De flesta av oss spelar vi ut våra roller i rampljuset enligt de regler som 

ges för livet som scen. 

   Enligt Arlie Russell Hochschild (2003) är emotionellt arbete något som en individ genomför 

då hon/han använder sig av känslouttryck som visas upp både på ett kroppsligt och 

ansiktsuttrycksmässigt sätt. Enligt henne bjuds kvinnor generellt in mer till att känna efter och 

att använda sig av emotionellt arbete.5 

   Sverige tycks gå mer och mer mot den amerikanska traditionen vad gäller tankar kring 

service och försäljningsteknik. Efterfrågan på god service blir större och kraven på en sådan 

blir allt högre.6 

   Ämnet för denna uppsats är butikspersonal och känslor kring roller i yrket. Intresset väcktes 

för detta då vi själva både som kunder och som extraarbetare inom serviceyrket har fått 

uppleva och känna på denna typ av scen. Vi har intervjuat samtliga fem kvinnliga 
                                                
3 Goffman, 2004, s. 25-26.   
4 Goffman, 2004, försättsblad 
5 Hochschild, Arlie Russell, 2003, s. 57. 
6 www.dagenshandel.se/debatt/nu-ar-servicen-viktigare-an-maten, hämtad 2013-09-21. 
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butiksmedarbetare, varav en av dessa är butikschef, i en mode- och inredningsbutik belägen i 

en galleria i en större stad i Sverige. Då vi kommer in i bilden har en extraanställd 

medarbetare precis sagt upp sig på grund av studier. Dessa fem individer har berättat om sina 

upplevelser med kunder och delgett oss vilka attityder och känslor de har till den roll de intar i 

sitt yrke.  

   Serviceyrken har fått en allt större och mer betydande roll i arbetslivet. Vetskapen om att 

man som anställd är ansiktet utåt för företaget gör att man som individ tvingas in i en roll – en 

roll som inte alltid överensstämmer med individens sinnesstämning.7 

   Kundservice har blivit alltmer viktigt idag. Som kunder finner vi människor många gånger 

att servicen och bemötandet är av stor vikt för att vi ska vilja återkomma till butiken – ibland 

kanske till och med viktigare än själva varan. I och med de sociala medier som finns 

tillgängliga har det blivit enkelt för oss som kunder att uttrycka våra erfarenheter av god eller 

dålig service vi fått. Genom bland annat Facebook, Twitter och Rejta kan vi ge tips till eller 

varningar till andra för att besöka en viss butik, restaurang, verkstad eller skönhetssalong. Det 

är med andra ord inte längre lika viktigt att stirra sig blind på hur många plus eller stjärnor ett 

hotell eller en restaurang har, utan nu läser vi hellre direkt de recensioner som privatpersoner 

har skrivit om ställena för att bilda oss en uppfattning.8 

   Det som tycks vara väsentligt, vad gäller restaurangers och butikers framgångar, är att det 

hela handlar om kundpsykologi och att man på så sätt inser värdet av god service. Personal 

som arbetar inom serviceyrken måste vara väl medvetna om att varje kund är unik – som har 

olika behov och på så sätt vill bemötas olika. Ibland kan det passa utmärkt att skämta och 

använda humor om en gemensam nämnare och ibland är det bättre att ha en mer seriös 

framtoning. I andra fall kan det handla om att visa empati och förståelse. Genom att man 

satsar på att kommunicera med sin personal och att få dem att tänka på ett annorlunda sätt 

kring kunden kan man öka tillväxten med 10-20 procent, och detta för att man får 

stamkunder.9 

   Något som många arbetsplatser inom servicebranschen använder sig av är någon form av 

mall för hur företaget vill och anser att man som medarbetare på företaget bör uppföra sig. 

Denna mall är något som man många gånger brukar exponera på ett ställe så att medarbetarna 

enkelt kan ta del av den närhelst de har en minut över. På denna mall brukar det stå hur man 

ska bemöta kunderna, hur man ska tänka kring kundmötet, hur man som medarbetare ska 

                                                
7 http://www.foretagsamheten.se/Naringslivets-utveckling/Tjanstesamhallet/, hämtad 2013-10-01.	  
8 www.dagenshandel.se/debatt/nu-ar-servicen-viktigare-an-maten, hämtad 2013-09-30.	  
9 www.dagenshandel.se/debatt/nu-ar-servicen-viktigare-an-maten, hämtad 2013-09-27. 
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uppföra sig i allmänhet och kanske också hur man ska se ut/vara klädd. Detta kan även ses 

som ett styrningsmoment i arbetslivet. Genom att visa medarbetarna och ständigt påminna 

dem om att detta är vad vi på denna plats står för och vill att du som medarbetare anammar 

kan medarbetarna se det som ett tvång att bete sig och tänka på ett visst sätt. 

   Service betyder mycket för oss när vi agerar kunder och gör att ett företag kan sticka ut. Är 

det några som kan påverka kundens intryck av företaget så är det företagets personal. 

Kundmötet är ofta det som påverkar om vi vill eller inte vill handla från företaget igen.10 

   Att bygga upp en god och långsiktig relation till kunder är något som de flesta företag ägnar 

mycket tid åt. Däremot har själva interaktionen som finns mellan säljaren och köparen 

minskat på så vis att många företag använder sig mycket av internet och andra typer av 

utskick – detta bland annat för att spara tid.11 Det är viktigt att man sköter kundrelationerna, 

då deras köpbeteende är något som påverkas av detta.12 

   Viktigt att komma ihåg är att grundaren till ett företag/en organisation sätter mycket av 

prägeln för hur organisationskulturen ska se ut och vad organisationen ska genomsyra. I en 

organisation har organisationskulturen en viktig roll. Detta är oberoende av hur mycket 

medarbetarna och ledningen, inom den aktuella organisationen, ger den uppmärksamhet.13 

   Otto Granberg (2011) beskriver styrformer på så sätt att de inte kan förekomma helt enskilt. 

Det vill säga att en organisation inte enbart har en enda styrform, utan man har i regel flera. 

Det går inte att särskilja dem, och ju närmare en direktstyrning en organisation befinner sig 

desto mindre har den anställda att säga till om hur arbetsuppgifterna ska utföras. Ju närmare 

en visions- och kulturstyrning en organisation befinner sig desto mer utrymme finns det för 

medarbetaren att själv kunna bestämma hur arbetsuppgifterna ska utföras.14 

   Enligt Granberg är det många gånger inte alls idealiskt att ha en visions- och kulturstyrning 

inom en organisation. Han menar att det helt beror på vilken typ av organisation det är man 

har att göra med. Bland annat beroende på hur uppgiften och strukturen ser ut är 

styrningsformen beroende av. Granberg tar upp ett exempel om hur det inte skulle fungera för 

ett parkeringsbolag att ha en visions- och kulturstyrandeform. Här är det viktigt att man följer 

de förordningar och lagar som finns inom verksamheten. Bland annat måste man vara 

noggrann med att följa lagar kring hur man skriver ut parkeringsböter. Här kan man inte 

tumma på reglerna. Granberg förklarar vidare att organisationskulturen kanske inte lämpar sig 

                                                
10 www.dagenshandel.se/debatt/nu-ar-servicen-viktigare-an-maten, hämtad 2013-09.30. 
11 Grönroos, 2008, s. 273.  
12 Grönroos, 2008, s. 37. 
13 Alvesson, Mats, 2007, s. 7.   	  
14 Granberg, Otto, 2011, s. 109. 
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för visions- och kulturstyrning. Det handlar bland annat om de värderingar, belöningssystem, 

bestraffningssystem och de normer som förmedlas genom ledningens sätt att agera.15 

Professionella yrkesgrupper är också något som spelar in, enligt Granberg. Det vill säga att 

många professionella yrkesgrupper har egna typer av värderingar och etiska regler för på 

vilket sätt de vill arbeta. Det kan uppstå problem om dessa inte skulle stämma överens med de 

normer och värderingar som ledningen i sig vill förmedla.16  

   Men hur kommer det sig att medarbetarna godtar dessa styrningsmetoder? Vad är det som 

får individer att rätta sig in i ledet och göra det som krävs för att tillgodose dessa “krav”, även 

fast man inte egentligen kanske känner sig helt bekväm med de känslor man ska förmedla till 

kunden? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet för denna uppsats är att belysa de typer av roller som de fem medarbetarna i denna 

butik tycks gå in i och som (eventuellt) deras arbetsgivare vill ge medarbetarna. Syftet är 

alltså att ta reda på hur dessa medarbetare upplever att de agerar under sina arbetspass. Våra 

frågeställningar blir således:  

•  Kan rollen man som medarbetare intar strida mot ens egna känslor? Hur hanterar 

man isåfall detta?  

• Finns det en tydlig yta för backstage och frontstage i butiken? 

• Finns det tecken på känslostyrning? Uppmanas man till känslostyrning? Finns det 

krav på ett visst uppvisat beteende? 

• Upplever medarbetarna att det är psykiskt påfrestande att använda sig av 

känslomässigt arbete? Överensstämmer deras svar med den tidigare forskning vi tagit 

del av? 

Vi kommer att försöka söka svar på dessa frågeställningar genom intervjuer och observationer 

som vi har genomfört.  

 

1.2 Disposition 

I denna uppsats finner vi det väsentligt att läsaren ska kunna ta till sig både syfte (avsnitt 1.2) 

tidigare forskning (avsnitt 2), den teori vi har använt oss av (avsnitt 3) och den metod (avsnitt 

4) som vi finner relevant för detta ämne innan vi presenterar vårt syfte och de frågeställningar 

som vi funnit intressanta att besvara för materialet. Därefter går vi vidare till syfte (4.1). 

                                                
15 Granberg, 2011, s. 110. 
16 Granberg, 2011, s. 110.	  
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Därefter (avsnitt 4.2) går vi vidare i uppsatsen genom att ställa upp en hypotes för ämnet, vi 

diskuterar det urval (avsnitt 4.3) som vi gjort och går senare vidare till resultat och analys 

(avsnitt 6). Vi avslutar uppsatsen med en slutdiskussion och förslag på vidare forskning 

(avsnitt 7). 

 

2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt behandlar vi Arlie Russel Hochschilds undersökning kring “det köpta leendet” 

(avsnitt 2.1) som hon redogör för i The managed heart: commercialization of human feeling: 

Twentieth anniversary edition with a new afterword (2003), Ute Walters (avsnitt 2.2) studie 

kring restaurangbesök (2011), Kristina Abialas undersökning kring känsloarbete (avsnitt 2.3), 

Blake E. Ashforth och Ronald H. Humphreys artikel kring förväntad uppvisning av känslor 

(2.4) och Daniel Golemans förklaring kring känslor som smittar av sig (2.5). 

 

2.1 Det köpta leendet 

Hochschild vill i sin bok visa sin uppskattning till flygvärdinnors arbete. Hon menar att vi inte 

förstår vilken insats dessa gör för oss individer. Vidare menar hon att “emotionellt närvarande 

arbetskraft” är potentiellt bra, eftersom ingen individ vill bli bemött av en sur servitris eller en 

kassör som undviker ögonkontakt med en. Enligt henne är saknaden av artighet hos dem som 

får betalt för att vara just artiga något som är ganska sällsynt. Hon tar också upp frågor som 

“vad är emotionellt närvarande arbetskraft?”, “vad är egentligen emotioner?”, “vad är priset 

man får betala för att uppvisa känslor i privatlivet och på arbetet?”17 

   Idag söker de flesta arbetsgivare individer som klarar av att “ta folk”. Förr var man mer 

intresserad av att medarbetaren skulle klara av att genomföra “saker”.18  

   Hochschild tar också upp att kvinnor är de som främst har satt emotionellt arbete på 

marknaden. Dessa är nämligen betydligt fler inom serviceyrkena jämfört med männen. 

Kvinnor vet också mer om vad det innebär att uppvisa känslor i arbetet.19 Vidare frågar hon 

sig vad en känsla egentligen är, och hon definierar den som ett sinne precis som hörseln eller 

synen. 

   Hochschild beskriver hur hon, under en introduktionsutbildning för flygvärdinnor som hon 

närvarade vid, tog del av utbildarens ord om hur man bör hantera sin ilska (ilska på någon 

som antingen uppför sig otrevligt eller någon som själv är arg). Hon förklarade hur man skulle 

                                                
17 Hochschild, 2003, s. 9.  
18 Hochschild, 2003, s. 9). 
19 Hochschild, 2003, s. 10. 
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tänka att personen i fråga kanske varit med om något som orsakat just denna sinnesstämning - 

det vill säga att man själv som medarbetare inte skulle ta det personligt. Det som Hochschild 

påpekar är att utbildaren tog bort fokus från vad som kunde ha orsakat medarbetarens ilska. 

Fokus låg istället på att få medarbetarna att agera på “rätt sätt” när irritation eller ilska skulle 

kunna uppstå.20 

   “The fact that individuals now talk to other individuals, rather than interact with a machine, 

is the fundamental fact about work in the post-industrial society”.21 Precis som Bell beskriver 

det så är detta anledningen till att man som anställd vid ett företag som bedriver service måste 

inta en “artig” roll då hon/han utför sina arbetsuppgifter. Man låter alltså sin egen personlighet 

på, sätt och vis, stå åt sidan. Man hämmar sig till viss del, då man inte avslöjar sina egna 

åsikter helt och hållet. Man skulle exempelvis inte gå in i en politisk debatt med en kund, utan 

man skulle snarare avstå eller kanske rentav hålla med kunden i dennes åsikter - just för att 

hålla god min och upprätthålla stämningen. Den enda gången man riktigt kanske får vara sig 

själv skulle kunna vara vid personangrepp och trakasserier. Då skulle arbetsgivaren antagligen 

kunna stå på medarbetarens sida. 
When rules about how to feel and how to express feeling 
are set by management, when workers have weaker rights 
to courtesy than customers do, when deep and surface 
acting are forms of labor to be sold, and when private 
capacities for empathy and warmth are put to corporate 
uses, what happens to the way a person relates to her 
feelings or to her face? When worked-up warmth 
becomes an instrument of service work, what can a person 
learn about herself from her feelings, and when a worker 
abandones her work smile, what kind of tie remains 
between her smile and herself?22 
 

Hochschild beskriver den anställda som någon som inte har mycket att säga till om, 

beträffande dennas egen personlighet i yrkesrollen. Man får finna sig i att man inte kan agera 

på det sätt som man kanske normalt sett hade gjort om man fått en syrlig kommentar av 

någon, eller om man fått ett klagomål. Som anställd måste du ideligen tänka på företagets 

bästa. Det som också är relevant för dig som anställd är naturligtvis att du får behålla ditt 

jobb. Detta kan många gånger innefatta en viss rädsla. Du måste leverera för att få behålla din 

anställning. Du måste inta en viss, serviceinriktad roll.  

 

 

                                                
20 Hochschild, 2003, s. 25). 
21 Hochschild cit. Daniel Bell, 2003, s. 9.	  	  
22  Hochschild, 2003, s. 89-90.  
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2.2 Ur kundens synvinkel 

Ute Walter (2011) har i sin avhandling Drivers of customer's service experiences: a customer 

perspective on co-creation of restaurant services, processes and activities utfört två studier för 

att kartlägga hur service inom restaurangbranschen upplevs av kunderna. Den ena studien 

handlar om hur kunderna upplevde servicen via telefon, då de skulle reservera ett bord, och 

den andra studien innefattar 195 kortare (intervjuer) berättelser från kunders bästa och sämsta 

serviceupplevelser. Walter förklarar att god kvalitet på mat är någonting som är viktigt för 

kundupplevelsen, men det är inte allt. God service betyder i många fall fler - det tycks vara 

detta kunderna minns bäst efteråt. Omgivningen tycks också vara relativt oviktig i jämförelse 

med vilken roll kundbemötandet spelar för att man som individ ska känna sig nöjd med 

upplevelsen.23 

   Walters syfte med dessa undersökningar var att beskriva hur man inom restaurangbranschen 

hanterar kunder via telefon (bordsreservationer) och hur dessa samtal väcker olika typer av 

förväntningar hos kunderna. Dessa samtal följdes sedan upp genom att Walter såg på själva 

restaurangupplevelsen också - om kunden ifråga var nöjd med den totala upplevelsen. Syftet 

var också att beskriva, porträttera och analysera kundens upplevelse av olika 

serviceupplevelser - att låta kundens röst bli hörd. Att analysera betydelsen av social 

interaktion under kundbemötandet var även detta en del av syftet.24 

   Walter tar upp “the FAMM” som modell för sin undersökning och dess fem dimensioner. 

Det vill säga: rummet, mötet, produkten, atmosfären och ägarens sätt att driva restaurangen.25 

Någonting som Walter upptäckte var att det är viktigt redan från början, innan kunden ens har 

satt sin fot på restaurangen, att bygga upp ett gott första intryck. Genom att ge god service och 

ett artigt bemötande redan på telefon gör att kundens intresse för restaurangen blir mer starkt. 

Via denna typ av telefonsamtal kan personalen få reda på mycket information om kunden - 

det vill säga de kan redan förbereda sig för vissa saker som annars skulle kunna gå fel.26 

   Något som Walter också fann var att för att bli bättre på service skulle det vara bra om man 

inom restauranger kunde samla in nedskrivna intryck från kunderna. Walter menar alltså att 

man som restaurangägare skulle tjäna på att samla in data från kunder, nöjda som missnöjda, 

och sammanställa dessa så att man genom kritik kan bli bättre på kundbemötandet då detta 

                                                
23  Walter, Ute, 2011, s. 3.	  	  
24 Walter, 2011, s. 4.  
25 Walter, 2011, s. 80.  
26 Walter, 2011, s. 88.  
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spelar en stor roll för kundens vidare tankar kring att besöka restaurangen igen eller inte. 

Dock är det viktigt att man hittar ett effektivt sätt att samla in dessa berättelser på.27 

   Något som Walter upptäckte var också att kunderna kunde uppvisa tecken på missnöje om 

exempelvis den bakgrundsmusik som restaurangen spelade var för hög volymmässigt, eller 

om ljuset i lokalen var för starkt och så vidare. Här menar Walter att vissa saker enbart 

uppmärksammas när det är för mycket eller för lite av dem. Walter menar att en 

restauranggäst själv aktivt anstränger sig för att ha en god restaurangupplevelse. Man sitter 

inte enbart och väntar på att bli serverade, utan man har många gånger redan via telefon ringt 

och reserverat ett bord, man har förväntningar på upplevelsen, man jämför tidigare 

restaurangbesök med det aktuella, man talar med anställda (exempelvis vid beställning av mat 

och dryck, och vid betalning) och man njuter av maten och atmosfären tillsammans med 

vänner eller kollegor. I slutändan bestämmer man sig för huruvida upplevelsen ifråga varit bra 

eller dålig. Vidare, kanske vid ett helt annat tillfälle, bestämmer man sig för om man vill 

berätta om denna upplevelse för någon annan. Detta gör man antingen ansikte mot ansikte, 

eller också kanske man väljer att skriva ett inlägg om upplevelsen via något socialt forum. På 

så vis, menar Walter, att kunden själv anstränger sig aktivt för att upplevelsen ska bli en bra 

sådan. Restaurangen kan endast erbjuda kunnig personal, bra mat och dryck, bra service och 

stämningsfull miljö.28 

   Det spelar alltså en avgörande roll hur mötet och interaktionen mellan kund och personal 

går, menar Walter. Fokus borde ligga minst lika mycket på personalen och dess kunskaper 

och servicemindness som det ligger på maten och dess presentation. 

 

2.3 Det privata servicearbetet 

En studie genomförd av Kristina Abiala handlar om det privata servicearbetet. Här har hon 

undersökt det sociala mötet mellan medarbetare och kund. Hon har genom observationer och 

intervjuer undersökt hur medarbetare i olika servicearbeten fungerar i sitt arbete och 

identifierat fyra olika grupper där man kan urskilja att vad som anses vara det viktiga i arbetet 

varierar. Det kan handla om att från att endast sälja varor rutinmässigt till att det som är av 

största vikt och det primära för försäljningen handlar om att konversera och ge kunden god 

service. Hon menar, likt Hochschild, att då man som medarbetare använder sig av känslor i 

                                                
27 Walter, 2011, s. 88.  
28 Walter, 2011, s. 86.	  	  
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arbetet kan gynna företagets försäljning.29 De grupper som hon arbetade fram i sin 

undersökning och som visar på skillnader och likheter av olika serviceyrken lyder:  

*Arbete först, vilket handlar om medarbetare som ofta besitter någon form av expertkunskap 

som exempelvis specialistläkare, mekaniker eller optiker. De har stabila 

anställningsförhållanden och det viktiga i denna kategori är hur man hanterar själva varorna. 

Här kommer servicerollen i andra hand. Medarbetare i denna grupp är ofta äldre män som 

arbetar heltid och som hävdar att de är ”samma personer” på fritiden som på arbetet. De 

träffar få kunder på arbetstid och de har ofta ingen servicekunskap. Det viktiga här är alltså 

inte service utan den kunskap som de kan erbjuda. 

*Personlig service, vilket handlar om medarbetarens personliga servicearbete med kunder. 

Här är det av största vikt att vara så personlig som möjligt och även medarbetarens egna 

utseende är centralt. Denna grupp är medarbetare som arbetar med kunder 75 % av tiden de 

ägnar under arbetsdagen. Typiska arbeten för denna grupp är frisör- och 

detaljhandelsförsäljning. Abiala menar att eftersom denna grupp medarbetare ideligen utsätts 

för sociala möten på arbetet kan detta påverka dem negativt i den bemärkelsen att dessa 

individer inte vill träffa andra människor utanför arbetet, eftersom det kostar på dem energi att 

hela tiden agera alerta och pigga i arbetet. Dock menar hon att det inte enbart är dåligt att 

möta olika människor i sitt dagliga arbete, utan att de som hela tiden möter olika människor 

lär sig hur olika människor fungerar. Dessa individer blir med andra ord bra 

människokännare. Abiala talar här om att det försiggår ett så kallat rollspel som medarbetaren 

genomför i själva kundmötet. Typiskt för personer som arbetar i denna grupp är kvinnliga 

medarbetare med liten grad arbetslivserfarenhet.  

*Rutinförsäljning, vilket handlar om en grupp med lång arbetslivserfarenhet och som arbetat 

för samma chef i många år. Typiskt för denna grupp är kvinnliga medarbetare som ofta 

arbetar deltid. Denna kategori skiljer sig från personlig service då det huvudsakliga handlar 

om att sälja och det som säljs i denna kategori är rena varor, som till exempel 

dagligvaruhandel.  

* Övertalningsförsäljning, vilket handlar om medarbetaren där dennes huvudsakliga 

försäljning handlar om att konversera med kunden. Försäljare består oftast av manliga 

medarbetare. Till denna kategori hör också reseguider, vilka däremot oftare är kvinnor. De 

arbetar oftast heltid och de har god kunskap om försäljning, ofta har de gått någon form av 

                                                
29 Acta Sociologica, Vol. 42, No. 3 (1999), pp. 207-222, hämtad 2013-12-30, s.213-218.  
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försäljningsutbildning och de använder ofta inövande och rutinmässiga försäljningsfraser i sitt 

arbete med kunder.30 

 

2.4 Ett uppvisande av förväntade känslor 

Blake E. Ashforth och Ronald H. Humphrey skriver att emotionellt arbete är vad som 

uppvisas i serviceyrken. De känslor som visas upp på ”scenen” för kunderna är de förväntade 

– de känslor som kunderna önskar se. Detta känslouppspel utövas genom genuint, ytligt eller 

djupt rollspelande av de personer inom servicebranschen som bemöter kunder.31  

   Författarna skriver att Hochschild menar att man som anställd inom serviceyrket ofta kan 

”tappa bort sig själv” genom att ideligen vara tvungen att använda sig av emotionellt arbete 

och artighetsfraser. Enligt dem menar Hochschild att man som servicemedarbetare kan känna 

ett slags emotiv dissonans, eftersom man hela tiden visar upp känslor som (förmodligen) inte 

är äkta, utan rutinmässiga och inövade.32  Författarna menar vidare att om man ser närmare på 

konceptet ”identitet” kan man berika teorin kring emotionellt arbete på så vis att ju mer man 

som servicemedarbetare kan identifiera sig med sin roll i serviceyrket, desto mindre blir de 

negativa effekterna på individens välbefinnande. Författarna vill också påstå att emotionellt 

arbete är något som stimulerar både individens interna (psykologiska) och externa 

(organisatoriska) press. Genom emotionellt arbete kan individen lättare identifiera sig med sin 

yrkesroll.33  

   Författarna preciserar begreppet emotionellt arbete till att detta är något som individen utför 

för att visa upp, för situationen, passande känslor. Ashforth & Humphreys fokus ligger på 

huruvida detta uppvisande av känslor styr individens prestation och effektivitet, snarare än 

ahur det påverkar dennes välbefinnande.34   

 

2.5 Känslor och intelligens 

Daniel Goleman tar i sin bok Känslans intelligens: om att utveckla vår emotionella kapacitet 

för ett tryggare och mänskligare samhälle (2007) bland annat upp att vi människor sänder ut 

olika former av emotionella signaler i varje möte som vi har med andra individer. Är man 

mycket socialt kompetent som individ har man desto mer kontroll över de emotioner som man 

                                                
30 Acta Sociologica, Vol. 42, No. 3 (1999), pp. 207-222, hämtad 2013-12-30, s. 218-220.  
31 Ashforth, B. E., & Humphrey, R. H, ”Emotional labor in Service Roles: The influence of Identity”. The 
Academy of Management Review, 18 (1), 1993, s. 88.  
32 Ashforth & Humphrey, 1993, s. 107.  
33 Ashforth & Humphrey, 1993, s. 89.	  	  
34	  Ashforth & Humphrey, 1993, s. 89.	  
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signalerar till omvärlden. Goleman skriver att de människor som vi trivs med i vår närhet är 

individer som genom sina emotionella förmågor får oss att känna oss bekväma.35  

   Goleman skriver vidare att vi ideligen härmar varandra känslomässigt i våra olika möten 

med människor. När vi ser en annan person uttrycka en sorts känslor härmar vi dessa genom 

att exempelvis känna ilska, glädje eller sorg. Men det är oftast inte märkbart, utan någonting 

som endast går att mäta med elektroder, då känslan som vi får i regel inte är märkbart synlig i 

våra ansiktsuttryck. Goleman menar att då två individer möts är det den som på ett mer öppet 

sätt uttrycker sina känslor som kan föra över sina känslor på den andra, mer passiva 

individen.36  

   Människor som känner en känslomässig kontakt med varandra har en tendens till att 

använda sig av samma kroppsspråk. Goleman menar att ju mer samspelta två individer är 

fysiskt desto mer kommer den enes känslostämning att motsvara den andres. Detta spelar 

ingen roll vare sig dessa två individer känner sig upprymda eller nedstämda.37 

   Goleman skriver att enligt många klassrumsstudier är lärarens och elevernas rörelser av 

betydelse. Det vill säga att ju mer lärarens rörelser är koordinerade med elevernas, desto mer 

entusiastiska, intresserade, glada och vänliga är personerna i fråga. Goleman menar att ett 

stort mått av synkronism i en interaktion innebär att personerna tycker om varandra.  

 

3 Teori 
Vi har valt tre olika teorier för denna undersökning och dessa kommer nedan presenteras i 

varsitt avsnitt. Först presenteras Goffmans teori kring roller och livet som scen (avsnitt 3.1). 

Sedan går vi vidare (i avsnitt 3.2) till Hochschilds teori kring ”det köpta leendet”. Därefter (i 

avsnitt 3.3) tar vi upp Stjepan Gabriel Meštroviʹcs syn på hur individens känslor numera 

kommer i skymundan.   

 

3.1 Roller i vardagen 

I analysen kommer vi att använda oss av begrepp som roller, framträdande, the 

setting/inramning, frontstage, backstage och team. Goffman menar att ett framträdande 

eller en fasad är den aktivitet som en person visar upp för en viss “publik”. Detta har också en 

viss inverkan på denna publik.38 

                                                
35 Goleman, Daniel, 2007, s- 151. 
36 Goleman, 2007, s. 152.  
37 Goleman, 2007, s. 153.  
38 Goffman, 2004, s. 28. 
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   En specifik situation kräver en viss fasad – precis som en annan situation kräver en helt 

annan fasad. Många gånger kan våra egna kläder ha funktionen av en fasad/the setting. Det 

hela handlar med andra ord om den rekvisita som den specifika situationen kräver att vi har.39 

För en kundservicemedarbetare skulle fasad/the setting innebära de arbetskläder hon/han är 

tvungen att bära på arbetstid, de eventuella nycklar hon/han bär om halsen/i fickan för att 

kunna öppna låsta lådor (som kanske innehåller stöldbegärliga varor och dylikt). Den 

inhägnad hon/han omges av tillhör the setting, dess reklampelare och kassaapparater och 

liknande hör till the setting. Kunderna skulle även de kunna innefatta fasaden, då de behövs 

för att denna kundservice ska kunna ses som “trovärdig”. 

   Goffman använder sig av begreppen frontstage och backstage, vilket betyder den främre 

och den bakre regionen.40 Vi beter oss olika beroende på vilken situation vi befinner oss i - 

det vill alltså säga att vi inte endast besitter olika roller. För att ses som trovärdig måste man 

som kundservicemedarbetare bete sig på ett visst sätt framför kunderna (frontstage), men 

bakom kulisserna (backstage) kanske man beter sig på ett helt annat sätt: bland annat kanske 

det förekommer skvaller om både kunder och personal på lagret och i personalrummet. I dessa 

utrymmen kan medarbetarna “vara sig själva” och göra sådant som inte passar sig då de står 

frontstage och betjänar kunderna. Här förvarar man också sådant som man inte vill skylta med 

inför utomstående (kunder) då detta inte passar sig för butikens image. Goffman kallar också 

de som inte tillhör en viss inrättning för “utomstående”.41 

   Ett teamarbete, menar Goffman, är något som man gör tillsammans med en eller flera andra 

aktörer. Detta gör man för att de åskådare man har vid sin “scen” ska få intrycket av att en 

situation/ett förhållande är på ett visst sätt. Som exempel tar Goffman upp att om man som 

nygift par umgås med nyfunna vänner en kväll kanske man som man visar upp en mer 

dominerande karaktär än vad man normalt har, och som kvinna kanske man ger skenet av att 

underkasta sig mannen – vilket kanske inte alls förhåller sig så under mer avslappnade former. 

Goffman menar att teamframträdande är något som en samling individer gör när de 

“samarbetar i framställningen av en rutin”.42 

 

3.2 Emotional labor 

En del arbeten är i sig själva emotionellt belastande och kräver att medarbetaren helt eller 

                                                
39 Goffman, 2004, s. 28-29. 
40 Goffman, 2004, s. 97.  
41 Goffman, 2004, s. 120.	  
42 Goffman, 2004, s. 74-75. 
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delvis bortser från sina egna behov, exempelvis vård- och omsorgspersonal.43 Det kan vara 

psykiskt tärande att behöva möta och stödja individer utan att ha möjlighet att påverka de 

faktorer som situationerna uppkommit ur. Sådana arbetsmiljöer kan leda till stress, 

depression, avtrubbning och likgiltighet eller arrogans.44 Hochschild resonerar mycket kring 

användandet av just emotionell styrning inom organisationer. Hon skriver att så kallat 

”emotional labor”, emotionellt arbete, är något som är väl använt inom serviceyrken. Hon 

skriver om att man som individ, vid utövandet av emotionellt arbete, bör ha en förmåga att 

kunna synkronisera sinnet med de känslor man har. Författaren menar också att det handlar 

om att många gånger hålla tillbaka de egentliga känslorna som man har för något, och detta 

för att istället uppvisa det som ses som en lämplig fasad utåt – mot kunden.45 Hon skriver 

också att emotional labor är en typ av arbete som sker i ett möte med människor, på ett eller 

annat sätt. I detta möte krävs det av medarbetaren att denna lyckas skapa en viss typ av 

sinnesstämning hos personen hon/han möter. Det kan handla om att skapa ett visst förtroende, 

exempelvis. Hochschild skriver också att inom de typer av yrken där man använder sig av 

emotional labor har man ofta utbildning och kanske också någon form av kontroll på hur 

medarbetarna klarar av att hantera de känslor som de bör visa upp.46 

   Alvesson och Willmott behandlar i en diskussion ämnet organisatorisk kontroll genom 

reglering av identiteter och menar att genom att skapa en stark ”vi-känsla” så ökar lojaliteten 

till företaget vilket också skapar engagemang hos medarbetarna.47 Alltså, genom att skapa 

denna känsla av tillhörighet så kan man styra personalen till att möta organisationens mål. 

 

3.3 Postemotional society – känslorna i skymundan 

Enligt Stjepan Gabriel Meštroviʹc har vi i dagens samhälle för många alternativ, för många val 

och för många olika tolkningar på vad han kallar ”den postemotionella himlen”. (Enligt 

honom är postemotionalism ett rättare begrepp än postmodernism.) Han menar att detta bland 

annat är något som har lett till att vi individer sätter våra känslor åt sidan och istället bryr vi 

oss om annat. Författaren vill menat att ett så kallat ”kollektivt medvetande” är något som inte 

längre existerar i vår värld.48 Han menar att det numera handlar om ett slags falsk 

uppriktighet; det handlar numera om att spela en roll. Författaren tar upp exempel som 

giftermål och att man här numera, då man är på väg att ingå ett åtagande, ser på förhållanden 
                                                
43 Hochschild, 2003, 10.  
44 Hochschild, 2003, s. 6-7.  
45 Hochschild, 2003, s. 6-7.  
46 Hochschild, s. 2012, s. 147.  
47 Alvesson & Willmott, 2002, s. 622-623.  
48 Meštroviʹc, Stjepan Gabriel., Postemotional society, Sage, London, 1997, s. 118-119.  



 16 

som att ”de kan ta slut”. Man har en mer krass syn på den värld man lever i. Det är heller inte 

ovanligt att man också skriver på ett äktenskapsförord vid giftermål, eftersom man inte vill 

dela på allt man själv äger på grund av att äktenskapet en vacker dag kanske kan komma till 

ett slut. Saken är den att vi som individer, enligt Meštroviʹc, har svårt att se att någonting är 

riktigt beständigt. Vi har en nästintill känslokall syn på världen.   

   Författaren menar vidare att samhället har rört sig mot en form av manipulation av 

individers känslor.49    

 

3.5 Förväntat resultat 

Vi vill i detta avsnitt ställa upp ett antagande om de svar vi förväntar oss att få gällande den 

roll som vi tar förgivet att man som anställd inom servicebranschen besitter i professionella 

sammanhang. I den efterforskning vi gjort på ämnet ”emotional labor” och 

”servicebranschen” har vi fått uppfattningen av att man, som kund, för det första kräver 

mycket av personal inom serviceyrken. Vi är även av den uppfattningen att tro att de svar vi 

kommer att få från våra informanter i klädbutiken bland annat kommer att innefatta att de 

upplever det som psykiskt och socialt påfrestande att genomföra emotionellt arbete. De valda 

teorierna anser vi vara av intresse för vårt syfte med undersökningen då roller och känslor är 

det vi vill undersöka. 

 

4 Metod 
Metoderna vi har använt oss av i denna undersökning är observationer och intervjuer. Viktigt 

att påpeka är att eftersom vi genomfört intervjuer med personalen så kan vår närvaro påverkat 

aktörerna. Detta skulle ha kunnat leda till att aktörerna inte har agerat på precis det sätt som 

de vanligtvis hade gjort i de situationer vi observerat. Detta kan ses som ett problem med vår 

valda metod – just att intervjua och observera. 

   Med utgångspunkt i det dramaturgiska perspektiv som Goffman presenterar har vi sedan 

genomfört en analys av det insamlade materialet. 

   Vi har genomfört fem intervjuer med butiksmedarbetare (varav en av dessa är med 

butikschefen). Intervjuerna tog i genomsnitt 45-50 minuter per person. Intervjuerna 

genomfördes via så kallade kvalitativa semistrukturerade intervjuer. För denna typ av intervju 

                                                
49 Meštroviʹc, 1997, s. 162.  
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är utgångspunkten ett antal fasta frågor som vi har använt oss av, men vi har (vid de tillfällen 

då vi ansett att det funnits mer att tillägga) följt upp de svar vi fått med mer ingående frågor.50  

 

4.1 Urval 

Med tanke på hur få personer som arbetar i denna butik ville vi intervjua samtliga av dem. 

Detta för att försöka få en överensstämmande bild om hur det är att arbeta i butiken. I och 

med de få intervjuer till antalet intervjuer är det omöjligt att kunna uttala sig om hur det är att 

arbeta inom en modekedja, men vad vi är intresserade av är att ta reda på hur just dessa 

individer känner inför sin roll som säljare i just denna butik. 

 

4.2 Etiska överväganden 

Vi har valt att inte nämna vilken specifik butik vi har undersökt. Detta för att både anställda 

och butikschef ska kunna känna sig mer trygga i sina svar genom att vi inte utlämnar vare sig 

företaget eller någon medarbetare. Samtliga informanter har informerats om att de är 

anonyma, i den mån det varit möjligt.51 

 

5 En kort presentation av butikskedjan och den aktuella butiken 
Den aktuella butikskedjan är ett familjeföretag som är väletablerat. Inom kedjan säljer man 

både kläder, accessoarer och inredning. Man har butiker runtom i hela Norden. Kedjan 

bedriver även e-handel för de kunder som hellre handlar på internet än i en fysisk butik.52 

   Den aktuella butiken består av totalt fem medarbetare. Samtliga av dessa är kvinnor. Det har 

aldrig, under de år som man funnits som butik i gallerian, arbetat en man här. Kanske för att 

det främst är kvinnor som söker sig till denna butikskedja – i alla fall vad gäller butiksarbete. 

På huvudkontoret finns det betydligt fler män än vad det gör i butikerna runtom i Sverige.  

   Man anser att man har en god stämning kollegor emellan. Detta är också något som 

personalen får återkoppling av från kunder.  

   I jämförelse med butiken som finns i centrum är denna yta relativt liten. Denna butik går 

bra, enligt personalen. Detta kan bero på läget, då den ju är belägen i en galleria. Bästa läget i 

gallerian har man dock inte. Tidigare låg en känd klädkedja i dessa lokaler, och detta tror en 

                                                
50 Aspers, s. 143. 
51 Det vill säga att då någon ur personalen skulle vilja läsa denna uppsats kan det vara relativt enkelt att lista ut 
vem som är vem. Detta bör man som läsare ha i åtanke då detta har kunnat påverka informanterna i deras sätt att 
svara.	  	  
52 Uppgift hämtad från det undersökta företagets webbsida, hämtad 2013-11-19.  
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del av butiksmedarbetarna kan vara bra eftersom denna tidigare butik tillhör en populär 

modekedja.  

   En säkerhetsåtgärd man har infört är sedelboxar, just för att inte ha alltför mycket kontanter 

framme. Detta just för rånrisk och för att personalen ska kunna känna sig tryggare på 

arbetsplatsen.   

    

6 Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer vi att gå igenom det som vi bedömt vara signifikant för Goffmans teori 

kring roller och iscensättande vad gäller den butik som valts ut för denna studie. 

   De observationer som utförts tas här upp i samband med miljön/the setting (avsnitt 6.2). Vi 

kommer i de följande avsnitten, då miljö, framträdande, frontstage/backstage och team 

presenteras, och samtidigt att analysera det som tas upp. Vi kommer även att jämföra 

informanternas upplevelser om sig själva och sin omgivning med varandra och se till likheter 

och skillnader i materialet. I följande avsnitt kommer vi alltså att gå igenom det som vi tyckt 

varit utmärkande just vad gäller roller hos personal, deras attityder till dessa roller och den 

miljö de befinner sig i.  
 
6.1 Material till nyanställd butikspersonal 

Som nyanställd butikspersonal tilldelas man information om hur klädkedjan vill att man som 

säljare ska agera och var de förväntar sig av en. Vidare framgår kedjans mål som innebär att 

driva försäljning i kundmötet och att vara delaktig i att skapa en säljande butik. Allt enligt 

kedjans affärsidé och värderingar. Materialet ger även den nyanställde information om att 

dennes prestation mäts genom personlig och mekanisk försäljning, nyckeltal och kundnöjdhet. 

   Arbetsuppgifterna beskrivs som vilket ansvar man har i de olika situationerna: kundmöte, 

säljstyrning och varumärkesbärare. I kundmötet ansvarar den anställde bland annat för att visa 

öppenhet, tillgänglighet och engagemang, arbeta aktivt med försäljning och alltid ha kunden i 

fokus. Säljstyrningen beskrivs såsom att den anställde har ansvar för att arbeta för att nå 

uppsatta försäljningsmål och att prioritera arbetsinsatser som genererar försäljning. 

   I materialet framgår även att säljaren även ansvarar för att hålla butiken ren och fräsch och 

att presentera en välfylld, attraktiv och säljande butik. Ansvaret som varumärkesbärare 

beskrivs bland annat på så sätt att ”medarbetare bär kläder från kedjan och agerar efter dess 

värderingar.” Mer om detta finns i ytterligare ett informationsblad. Säljaren ansvarar själv för 

att hålla sig uppdaterad vad gäller information om kedjans varor samt för att känna till kedjans 

affärsidé och historia. 
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   Vidare informeras den nyanställde om kedjans förväntningar på sina medarbetare, vilka i 

stora drag är att: arbeta effektivt och strukturerat (vilket enligt kedjan bidrar till ett bra 

arbetsflöde), hålla sig uppdaterad via mailen och det interna intranätet. Att delta effektivt 

under personalmöten och utbildningar och att ha ett brinnande intresse för detaljhandel är 

dessutom något som förväntas av kedjans medarbetare. 

   Kunskaps-, erfarenhets- och personliga krav som kedjan eftersträvar är individer med 

egenskaper som positiv, flexibel, serviceinriktad, stort intresse för mode och inredning. Som 

anställd bör man också trivas i mötet med kunder och andra medarbetare. 

   Utöver denna information tilldelas också butikschefen en egen ”manual”. Denna består av 

hur kedjan ser på butikschefens roll och vad som förväntas av denna. Utöver liknande 

information som säljarna får tydliggör denna information att butikschefen har ett ansvar för 

ekonomi (bland annat löner och fakturering), butikens försäljning och utseende. 

 

6.2 Miljö/the setting 

Då man kommer in i denna butik möts man för denna årstid av julstjärnor, adventsljusstakar 

och ljuslyktor i olika färger. Kulörta julkulor hänger på en ställning till vänster vid entrén. Här 

har man plockat fram julen för över en månad sedan. 

De anställda tycks ha en tävling i att värva flest medlemmar till butikskedjans kundklubb.53 

Detta märks tydligt då en av medarbetarna expedierar en kund och blir mycket nöjd med att 

värva henne till denna klubb.  

   Det ser ut att vara tänkt att entrén till klädbutiken ska utstråla värme. Just under juletider är 

detta antagligen relativt vanligt att man som butiksägare vill uppnå. Tanken att känna sig 

”välkommen hem” som kund är något man får en känsla av då man äntrar butiken. Denna 

känsla är antagligen enklare att skapa då man inte enbart säljer kläder, utan också 

heminredning, husgeråd och dekorationer. Vid kassalinjen möts vi av gardinlängder i varma 

toner.  

   I butiken finns, beroende på tidpunkt och under observationstillfällena, en eller två 

medarbetare. Då man är två personer tycks, enligt våra observationer, det finnas en tryggare 

känsla hos de anställda. På helgerna är det ofta ett högt tempo och stor kundgenomströmning. 

Detta märks på personalen. De kan tyckas stressade och jäktar ofta fram till kassan då de när 

de inte har kunder står ute i butiken och hänger upp kläder eller plockar upp julsaker, 

klädesplagg eller bijouterier. 

                                                
53 Se intervjuer med medarbetarna.  
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   Det spelas här julmusik som då och då blandas upp med annan popmusik. I butiken finns, 

minst, tre övervakningskameror som spelar in vad som sker i lokalen. En kamera är riktad mot 

kassadisken och en annan tycks vara uppsatt för att främst ta upp vad som sker runtomkring. 

Den tredje finns i närheten av provrummen.  

       

6.3 Presentation av informanterna 

I följande avsnitt (6.3.1- 6.3.5) kommer informanterna att presenteras. Här får vi följa deras 

tankar kring roller, deras syn på kundmötet och hur de själva anser att de agerar ute i butiken 

och inne på lagret.   

 

6.3.1 Linda, 35, butikschef 

Linda har arbetat som butikschef vid denna klädbutik sedan 2009. Hon har tidigare erfarenhet 

som butikschef till en annan modekedja. Hon har genomgått ett antal interna utbildningar 

under den tid hon har arbetat vid den aktuella klädbutiken. Hon berättar att hennes främsta 

mål är att driva butiken mot utsatta ekonomiska mål, men att hon även har huvudansvaret för 

själva butiken och bland annat dess utseende och säkerhet. Hon är personalansvarig, vilket 

innebär att hon är den som lägger scheman och rekryterar ny personal när så behövs. Linda 

attesterar även löner och kontrollerar inkommande fakturor. 

   ”Som butikschef i en liten butik är du en allt-i-allo. Är det något som är trasigt eller inte 

fungerar, då är det jag som fixar det. Den största delen av min tid spenderar jag i butiken, 

hjälper kunder, står i kassan, packar upp varor, går med sopor, städar och ser till att sånt som 

måste fixas verkligen fixas.” 

   Linda påskiner att hon inte är den sortens ”chef som pekar med hela handen”, utan hon 

tycker att det är viktigt att samtliga butikens medarbetare får känna att de får vara delaktiga i 

beslutsfattande och dylikt. Hon tillägger att hon själv försöker föregå med gott exempel. 

   Linda anser att det är viktigt att som ledare kunna läsa av sina anställda. Hon menar att alla 

är olika och på så sätt också vill bli behandlade på olika sätt. Hon tillägger att hon ideligen 

försöker uppmuntra personalen i att arbeta aktivt med merförsäljning. Hon tycker att det är 

mycket viktigt att som ledare ge sina medarbetare beröm och feedback. 

   Linda menar att hon ”är samma person överallt”, oavsett om hon befinner sig ute på lagret 

eller inne i själva butiken, men tillägger att ute på lagret och i personalrummet pratar man 

naturligtvis om privata ämnen. Detta menar hon är något som man försöker undvika in i det 

längsta när man befinner sig ute i butiken, men att det kan vara svårt ibland när det är en 



 21 

sådan liten butik och då personalen ofta arbetar ensamma. Hon säger att det är ”trevligt när 

man är två och då kan det bli svårt att hålla sig borta från privata samtalsämnen”. 

   Enligt Linda så handlar kunder i denna butik just för att det är smidigt att ta sig till 

köpcentret. Hon menar att många bor nära, och de som inte gör det kan enkelt ta bilen dit. 

   Linda berättar att genom bra service arbetar man för att kunderna aktivt ska välja butiken i 

köpcentret istället för butiken i centrum, men tillägger också att man inte är konkurrenter på 

det sättet, utan att man trots allt tillhör samma kedja. ”Huvudsaken är att kunden blir nöjd och 

att det går bra för kedjan.” 

   Linda menar att hennes och resten av personalens kunskaper om produkter och sociala 

kompetens har stor betydelse när det gäller att behålla och skapa nya kundkontakter. Hon ”vet 

att de kunder som får det lilla extra alltid kommer tillbaka.”  Det viktigaste, enligt Linda, som 

hennes butiksmedarbetare ska kunna förmedla vid kundmötet är ”ett trevligt bemötande och 

god service, kunskap om produkten som kunden frågar efter.” 

   De krav som ställs på nya medarbetare vid anställning är bland annat att man ska vara en så 

kallade ”bra märkesbärare” (det vill säga att man ska ha god kunskap om produkterna och 

företaget). Det är också alltid en fördel om man har branschvana. Dessutom ska man kunna nå 

upp till de personliga merförsäljningsmålen. 

   Kedjan har många olika interna utbildningar; bland annat en säljutbildning som just nu 

genomförs ett par timmar i månaden för samtliga anställda. Linda berättar vidare att vid 

rekrytering av personal kan man som butikschef få hjälp av HR-avdelningen om man vill – 

annars anställer butikschefen på egen hand. På kedjans hemsida kan man anmäla sitt intresse 

att arbeta på företaget, och vid större tjänster annonserar man ut detta. Man håller intervjuer 

och i vissa fall får man även göra arbetsprover. 

   Utmärkande för en person som är anställd inom kedjan och denna butik är enligt Linda att 

man har god kunskap om företaget och dess historia. Detta tror hon är något som är unikt för 

kedjan. 

   Linda berättar att ett vanligt arbetspass kan se mycket olika ut från dag till dag. Hon menar 

att det beror på vilket pass man som anställd arbetar. Något som ingår vid stängning är att 

räkna kassan, banka gårdagens försäljning, städa butiken, plocka ”plocken” (en låda med 

varor som returnerades dagen innan). ”Sedan när man öppnar butiken hjälper man kunder, 

packar upp nya varor, hänger om butiken, går med sopor och sånt.” 

   Linda berättar att man i butiken har en form av merförsäljningssystem. Meningen är att man 

som medarbetare ska försöka sälja för över ett visst belopp per arbetad dag. Denna ”magiska” 

summa ligger för tillfället på 500 kronor per arbetspass. Personalen skriver upp vad de sålt för 
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på en lapp som finns i kassan. ”Vi har tyvärr inget säkert system för det här. Jag vet att vissa 

butiker har mer avancerade system på sina datorer som gör att man här, som anställd, kan 

följa sin säljkurva. Men i vilket fall som helst så har jag svårt att tro att någon i den här 

butiken skulle hitta på siffror, så för mig är det ändå ett säkert system, faktiskt.”  

   Som butikschef, enligt Linda, har hon det yttersta ansvaret. Det är hon som ska se till att 

butiken sköts efter kedjans riktlinjer. Enligt Linda försöker hon i sin roll som säljare vara en 

förebild för den övriga personalen då det kommer till merförsäljning och service.  

   Ute i butiken menar Linda att hon är den som ser till att de arbetsuppgifter som finns blir 

gjorda. Hon är den som tar tag i saker, och om ingen annan gör det så gör hon det själv. Mot 

kunderna är hon ”öppen, trevlig och hjälpsam”. 

   Linda anser att rollen som säljare känns som en rolig och utmanande uppgift. Hon menar att 

man har så många olika arbetsuppgifter och att den ena dagen aldrig är den andra lik, vilket 

passar henne.  

   Linda menar att det egentligen inte känns som om det är så stor skillnad mellan hur det 

pratas på lagret och i fikarummet, men tillägger att det ”förstås blir mer privata samtalsämnen 

på lagret, men å andra sidan har vi alltid så mycket att göra så det blir mest tal om 

arbetsuppgifter.”  

   ”Alla har vi väl dåliga dagar, men oftast inte. Jag trivs med mina arbetsuppgifter och tycker 

att jag har ett roligt jobb”, säger Linda angående om hon kan känna att rollen som säljare 

ibland är svår att inta. Hon berättar vidare att hon aldrig känner att det är jobbigt att hantera 

kunder – inte ens när hon stöter på otrevliga och missnöjda sådana. ”Nej det händer inte, det 

är ju inte mig personligen som kunden har problem med.” 

   Linda är inte säker på om hon vill påstå att hon har några dagar då hon tycker att det är svårt 

att gå in i säljrollen. Dock menar hon att ”det är klart att man har dagar när man inte är på 

topp”. Då är hon ”inte lika pratig men kunden som vanligt, man pratar väldigt mycket privat 

med kunder också, när de ska ha kläderna de köper, hur de har tänkt duka till 

middagsbjudningen, vem som ska få presenten och så vidare…” Hon menar att ”det blir 

mindre prat om sånt då.” 

   Tidigare påverkades Linda mer av uppgång och nedgång för butiken och individuell 

uppgång/nedgång, men inte längre. Hon menar att det alltid är tråkigt när det går dåligt, men 

att hon vet att hon och resten av personalen hela tiden gör allt de kan för att försäljningen ska 

gå bra. ”Visst man kan alltid bli bättre, men ibland finns det andra saker här i livet som 

viktigare än jobbet.”  
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   ”Den personal jag haft har alltid varit väldigt serviceminded. När det dyker upp något 

problem som de känner att de inte kan lösa, så kallar de på mig och då är det upp till mig att 

lösa det på bästa sätt.” Detta säger Linda då vi frågar henne om hon anser att hon någon gång 

haft någon medarbetare som inte ”hållit måttet” och inte gått in i sin roll på ett önskvärt sätt i 

kundmötet.  

   En medarbetare i Lindas butik bör vara glad, trevlig, serviceminded och ha kunskap om 

produkterna som säljs.  

 

6.3.2 Karin, 33, säljare och dekoratör 

Karin har arbetat inom modekedjan sedan butiken öppnades för cirka fyra år sedan. Hennes befattning 

har från början varit och är fortfarande säljare och dekoratör uppdelat på ungefär hälften. Som 

dekoratör ansvarar hon för varuupplägget i hela butiken, även om andra anställda också får hjälpa till 

med detta. 

   Innan hon började inom kedjan arbetade hon som lärare i bild och idrott och arbetade extra på en 

annan modekedja under helgerna. Då hon hade ett större intresse för butiksarbetet beslutade hon sig 

för att gå en dekoratörsutbildning en termin i Stockholm för att sedan söka sig vidare inom denna 

bransch och det var då hon blev erbjuden tjänsten hon nu har. 

   Rekryteringsprocessen gick till på så vis att hon sökte tjänsten via företagets hemsida och fick först 

komma på intervju av en HR-ansvarig. Därefter fick hon träffa butikschefen för en andra intervju. 

Karin säger att hon i princip redan hade fått tjänsten då hon gick vidare till andra intervjun. ”Det 

kändes väldigt bra, jag fick en bra magkänsla”, menar hon. Varför just hon gick vidare var enligt 

henne själv för att hennes intervju gick bra, hon hade goda referenser, hade arbetat inom säljsektorn 

innan samt att hon sadlade om från lärare till dekoratör. Just det att hon sadlade om var något som 

uttryckligen kommenterades som positivt då HR-personalen tyckte det visade på att hon verkligen 

brann för detta yrke. 

   Vid start av tjänsten fick Karin information och utbildning från distriktsdekoratören som visade 

henne de bästa försäljningsytorna i butiken. ”Detta är något alla butiker har”, tillägger Karin. Här gick 

man även igenom hela kedjans koncept och dess riktlinjer gällande varuupplägget. Karin och de 

övriga nyanställda fick även vid start åka till Stockholm för att bli välkomnade och introducerade i 

företaget. 

   Fler utbildningar som Karin fått genom kedjan är en utbildning med Paul Anthony som var den man 

som tog personal shopper till Sverige. Utöver denna utbildning har hon även fått genomgå en 

utbildning vid namn ”Steget fram”, vilken hon tyckte var mycket bra. För tillfället har man i butiken 

en pågående interutbildning vid namn ”Alla är säljare”. 
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   Karin anser att utmärkande för en person som är anställd inom kedjan är att: man är påläst på 

produkterna, man är glad, man är varm och serviceminded. Hon anser att man är ”lite mer 

serviceminded än exempelvis H&M”. 

   Till stor del kan Karin själv bestämma över sina arbetsuppgifter, dock inte färger och sortiment. 

Däremot kan hon lägga upp dagen som den passar henne och butiken bäst. Skisserna som kommer 

från huvudkontoret om hur produkterna ska vara upplagda fungerar inte alltid i butiken. Här har hon 

fria händer att se till att göra det bästa av det hela. Hon anser att de har lagom mycket eget 

bestämmande och hon tror att helt fria händer enbart skulle bli ”jobbigt”. 

   Då vi frågar henne om budget och säljsiffror har betydelse för henne svarar hon ”naturligtvis” och att 

de vid dålig försäljning inom kedjan riskerar att förlora personaltimmar. 

   I butiken har man en egen, individuell tävling. Denna går ut på merförsäljning. Varje dag/arbetspass 

bör varje medarbetare sälja för minst 500 kronor. Hon berättar att den som säljer bäst efter varje 

månads slut belönas med olika produkter från butiken. Man har även ett tillägg på lönen på några 

kronor varje månad som påverkas av butikens försäljning. Dock tillägger Karin att den summan är så 

liten så hon tror inte att någon ”kämpar” mer för just den anledningen. 
Vi blir såklart jätteglada när vi klarar budget och det går bra 
för butiken, men skulle vi inte klara det någon månad 
påverkas jag inte särskilt av det, jag fortsätter jobba som innan. 
Jag blir dock väldigt glad om mitt varulägg genererar i bra 
försäljning. Det behöver inte vara just de varor som jag lagt 
fram men att de ser bra ut och lockar in kunder som köper 
andra varor betyder precis lika mycket och då har jag lyckats 
med varulägget. 

 

För att arbeta inom försäljning måste man enligt Karin vara serviceminded, social och tycka att det är 

kul. Att kunder just väljer denna butik tror hon har att göra mycket med det geografiska. Jämfört med 

centrumbutiken som har många kunder som befinner sig där med anledningen att shoppa, så besöks 

denna butik ofta av kunder som befinner sig på gallerian för att handla mat och som passar på att gå in 

en sväng. 

Inom kedjan har man inga direkta standardfraser som man vill att de anställda ska använda sig av i 

varje kundmöte, men man vill dock att de alltid ska fråga kunden om han eller hon är medlem i deras 

kundklubb. Detta utan att använda ordet ”kundklubb”. Karin tror att alla de som arbetar i butiken har 

sin egen fras då de rågar om detta. Hon tycker även att det är skönt och bra att de inte har någon 

standardfras som de måste säga. Hon menar att ”det blir så opersonligt då”. 

I hennes roll som anställd anser hon att hon ofta kan gå in i en ”projektledarroll” och delegera 

uppgifter. Hon blir även ofta tillfrågad när det kommer hem varor hur de ska göra. 
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   På frågan om hon skiljer sig privat från sin roll i arbetet anser hon att det inte skiljer så mycket. Hon 

menar att hon ”naturligtvis lägger till lite extra i jobbet, tillexempel om man har en jobbig kund där 

man i vanliga fall skulle vänt sig om och gått ifrån så försöker jag bara vara ännu gladare och mer 

tillmötesgående än vanligt. Det brukar vara det som fungerar bäst. Då kan det ofta sluta med att 

kunden skäms, och det är lite kul på sätt och vis.” Karin förklarar vidare att hon vill vara ”glad och 

hjälpsam” då hon går in i sin säljarroll. Hon vill heller inte försöka ”pracka på eller lura” kunderna, 

utan hon poängterar att hon just vill hjälpa dem. Karin har aldrig känt att det har varit svårt att iklä sig 

sin roll. Hon tycker snarare att det är roligt.  

   Om Karin någon gång har en dålig dag försöker hon ändå göra det bästa av situationen. ”Jag kan 

exempelvis gå iväg en stund, bort från butiken, och köpa en energidryck på mataffären bara för att 

försöka få lite mer ork. Då brukar det gå lättare att se bra saker i det dåliga också.” 

   Inne på lagret kan det dock förekomma grövre skämt och där kan de prata mer fritt. Här ”kastar man 

omkring varor på ett sätt som man aldrig skulle kunna göra i butiken. Man kör lite tuffare tag, det är ju 

ändå ingen som ser på”. Hon tillägger dock att eftersom hon arbetat så länge i butiken och känner sig 

bekväm så kan hon och andra medarbetare ibland glömma bort att de befinner sig inne i butiken bland 

kunder och på så vis börja prata mer fritt med varandra. Dock är de mycket noga med att alltid släppa 

det så fort en kund kommer för att rådfråga om något. ”Då ligger allt fokus på kunden.” 

 

6.3.3 Sara, 29, säljare 

Sara har arbetat inom kedjan och i denna butik sedan den öppnades (med andra ord i ungefär 

fyra år). Hennes arbetsuppgifter består i huvudsak av att sälja, packa upp varor i butiken och 

på lagret, stå i kassan, hjälpa kunder, svara i telefon och på mail. Hon har haft samma 

befattning under hela sin tid i butiken, men hon har vikarierat som butikschef i fem månader 

då den ordinarie butikschefen (Linda) var sjukskriven. 

   Innan hon började i kedjan arbetade hon på ett flertal andra modekedjor i några år. Innan 

dess gick hon en kvalificerad yrkesutbildning vid namn ”försäljning inom detaljhandel”. 

Hon kommer väl ihåg rekryteringsprocessen. Först träffade hon en HR-anställd för intervju 

där hon fick frågor såsom ”hur beter du dig om en kund kommer in och frågar om denna 

gardin?” och ”hur beter du dig i kassan?” Senare fick hon komma för en andra intervju med 

Linda som berättade för henne att hon skulle komma att träffa ett antal personer som HR-

avdelningen rekommenderat, men att det skulle vara hon som fattade beslut om vem hon ville 

anställa. Intervjun med Linda var ”väldigt avslappnad, hon berättade om sitt liv och vad hon 

hade arbetat med innan. Vi hade riktigt trevligt”. Sara tror dock att hon redan hade fått jobbet 
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efter första intervjun och att den andra intervjun mest var till för att butikschefen skulle få 

träffa sin nya medarbetare. 

   Sara tror att hennes tidigare erfarenhet och CV var vad som gav henne denna tjänst. Hon 

tillägger också att ”jag är bra på intervjuer och bra på att sälja in mig själv”. 

   När hon började arbeta för kedjan åkte hon och resten av personalen till Stockholm en helg 

för att introduceras och välkomnas in i företaget och hon tilldelades även en skriftlig 

information om hur kedjan ser på sina anställda och vad som förväntas av dem. 

   Hon berättar att man har olika interna utbildningar. ”Det handlar till stor del om hur jag som 

individ ska kunna bli bättre på att sälja, tillexempel genom att alltid visa kunden vad som 

skulle kunna passa till plagget och att alltid själv bära kedjans kläder.” 

   Utmärkande för en person som arbetar inom kedjan anser Sara är att man är utåtriktad, 

trevlig och bra på att sälja. ”Jag har blivit bra på att sälja. Mina säljegenskaper har jag 

utvecklat på grund av att jag själv har utvecklats och sett hur det fungerar. Efter mitt vikariat 

har jag satt mig in hur det fungerar och hur mycket vinst betyder för butiken. Allting handlar 

om vinst för mig, jag är verkligen en vinnarskalle.” 

   Hon fortsätter att berätta att försäljningssiffror betyder mycket för butiken. Hon talar också 

om det man kallar för merförsäljning, alltså att de anställda ska sälja för minsta 500 kronor 

per dag/pass och i slutet av månaden belönas månadens säljare. Detta passar Sara bra då hon 

presterar bättre om hon har något att arbeta mot. 

   Sara tror att många kunder väljer just deras butik på grund av läget, men tillägger att en del 

kunder berättar att de tycker om deras butik bättre än den i centrum då de anser att de får en 

bättre överblick över utbudet i denna butik. Sara berättar att de inte arbetar aktivt med att 

kunderna ska välja just deras butik men att de såklart försöker locka in kunder och öka 

försäljning genom varuexponeringen. 

   Vidare berättar Sara att det är oerhört viktigt för kedjan att de anställda ska vara väl insatta i 

de produkter som säljs och att man ska känna till de grunder och värderingar som kedjan har.   

I mötet med en kund anser Sara att det viktigaste är att ge god service, så att kunden ska vilja 

komma tillbaka. ”Värme, okomplicerad och att ha en bra stämning är viktigt. Det är viktigt 

för försäljningen”, säger hon. ”Kedjan gav oss några fraser som de vill att vi ska använda, 

men det skulle bli så opersonligt att säga samma sak till alla kunder så ingen av oss använder 

dem”, tillägger hon. 

   Sara säger att det är en enorm skillnad på henne vad gäller hur hon agerar privat och 

professionellt. ”Professionellt går jag in i en roll där jag vill sälja så mycket som möjligt.” 
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I butiken går hon in i säljrollen och tar mycket kontakt med de kunder som besöker butiken. 

Ibland kan det handla om att prata om väder och vind lika mycket som att diskutera ett plaggs 

kvalitet. Hon tycker kundkontakten är rolig och försöker hålla butiken attraktiv 

utseendemässigt för att försöka öka försäljningen. Hon säger att: ”Jag känner ju att jag vill 

göra kunderna glada och nöjda. Sen vill jag naturligtvis också att de ska handla så mycket 

som möjligt, eftersom det ju gynnar mig själv. Drivkraften i det här tror jag också ligger i att 

jag brukar tänka att ’undrar om jag kan få henne eller honom att köpa ännu mer?’”  

   På jobbet har hon fått rollen som ”den som alltid är glad, skrattar och skämtar mycket”. Hon 

tillägger att på lagret kan de vara mer privata med varandra ”men på det stora hela vi som 

vanligt. Klart man går in i en roll när man är säljare men mot kollegorna är man likadan.” 

   Sara berättar att hon ibland kan tycka att det är svårt att gå in i säljrollen. De situationer som hon ser 

som speciella är då hon stöter på ”halvbekanta” personer. ”Då tycker jag att det blir ganska obekvämt 

att gå in i säljrollen och typ pracka på den här personen något. Sen tycker jag också att det kan bli lite 

halvdant när det kommer in killar i 20-årsåldern.” 

   Hon uppger att man på lagret ”mest går ut och hämtar grejer”, men att då hon befinner sig där 

”sjunger och säckar ofta ihop eftersom man inte behöver tänka på hållningen”. Härute kan man också 

höra kommentarer som ”Gud, vad trött jag är” och liknande, menar Sara. Lagret och personalrummet 

är också platserna där man ”snackar skit om kunderna”. ”Det händer ju ganska ofta att man pratar med 

varandra om sånt och säger typ att ’häromdagen hade jag en som kom in och sa si och så och gud, vad 

konstig människa.’” Sara menar att det känns viktigt för henne, och hennes kollegor, att kunna göra 

detta då hon menar att ”man behöver ju ventilera sina känslor när man har blivit upprörd för nåt. 

Ibland känner man bara att vissa människor är puckon.”  

   Sara berättar också att hon tycker att det bästa sättet att bemöta en otrevlig kund är genom att vara 

övertrevlig tillbaka mot denna.  

 

6.3.4 Linnéa, 26, mammaledig 

Den säljare som för tillfället är föräldraledig, men som har kommit tillbaka för att arbeta två 

helger i månaden, är Linnéa. Just nu, eftersom hon endast arbetar under helger, är hennes 

främsta arbetsuppgifter försäljning och kassa, men även påfyllning av varor i butiken när det 

finns tid. De morgnar hon arbetar har hon också ansvar för att räkna den föregående dagens 

kassa (precis som alla andra i butiken då de arbetar morgonpass), banka gårdagens kassa och 

se till att budgeten skrivs in. Linnéa har arbetat inom kedjan i sex år, och fyra av dessa i 

butiken i köpcentret. 
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   Linnéa minns inte rekryteringsprocessen så väl då hon anställdes vid företaget. Hon 

kommer ihåg att hon hade gjort en allmän intresseanmälan på modekedjans hemsida. Ganska 

lång tid efter att hon gjort detta kontaktade man henne (från butiken i centrum) och erbjöd 

henne att komma på intervju då de hade en ledig tjänst som säljare. Varför man valde just 

Linnéa vid denna tillsättning tror hon hade att göra med att hon gått en försäljningsutbildning 

via Folkuniversitetet direkt efter gymnasiet. Detta tror hon gjorde att hon stack ut. Hon hade i 

övrigt ingen större erfarenhet av fackhandeln. 

   Linnéa har tidigare genomgått en säljutbildning, men eftersom hon för tillfället är 

föräldraledig – förutom dessa två helger i månaden – så går hon inte, som de andra 

medarbetarna gör, den pågående utbildningen i merförsäljning. Hon minns att man för två år 

sedan genomförde en annan typ av utbildning, som handlade mer om att styla olika kunder, på 

huvudkontoret. Här fick medarbetarna träffa en personal shopper och ta del av tips från 

honom om hur man skulle tänka kring styling och olika typer av människor inom olika 

yrkesgrupper. 

   Linnéa minns sin första tid inom företaget som ganska kaotisk. Hon kastades mer eller 

mindre in och fick på egen hand lära sig saker. Under hennes första arbetspass fick hon vara 

med och stänga butiken tillsammans med en annan kollega, utan att innan ha fått ta del av hur 

det fungerade. Hon kände sig nervös. 

   ”Inom kedjan har vi ledord, och de är glädje, värme och okomplicerat. Så ska man jobba 

efter och vara som person också. Man har faktiskt hört mycket genom åren från kunder att vi 

är trevligare än på andra kedjor.” Detta är något som utmärker en person som arbetar vid 

denna klädeskedja, anser Linnéa. 

   Enligt Linnéa själv uppträder hon relativt annorlunda professionellt i jämförelse med hur 

hon agerar privat. Hon berättar att hon är oerhört blyg och att hon inte alls är en person som 

”pratar bara för att prata”. Hon ”fyller inte tystnaden”, som hon själv uttrycker det, utan hon 

låter normalt sett andra ta ton. I sin yrkesroll, däremot, trotsar hon detta och går in i ”en helt 

annan roll”. ”Jag pratar absolut mer än vad jag skulle gjort privat med okända människor. Jag 

försöker också att bete mig ganska privat med kunderna.” 

   Linnéa tycker inte att hon kan styra särskilt mycket över sina arbetsuppgifter som det ser ut 

för tillfället. Just nu är det relativt styrt för hennes del då hon endast arbetar under helger, och 

då är det ”bara att gå in och sälja just för att det är helg och då är det nästan bara fokus på 

försäljningen”. 

   I butiken har man merförsäljningsmål som gäller för varje enskild medarbetare. Dessa mål 

kan skilja sig från dag till dag. Vissa dagar, menar Linnéa, ska man exempelvis nå upp till att 
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ha sålt för 500 kronor innan arbetspassets slut. Andra dagar kan det röra sig om 300 kronor. 

Den säljare som är månadens ”bästa” får för tillfället ingen belöning för detta. 
Jag tycker att det är kul att ha nåt att sträva efter […] 
Kul att försöka ligga på och sälja […] Det är lättare att 
ha de här målen, annars tycker jag att man själv lätt 
glömmer bort det där och då blir det liksom mer som 
vanligt kassaarbete 

 

Linnéa tycker inte att hon påverkas så mycket av uppgång och nedgång gällande sina 

försäljningssiffror. Hon tror heller inte att det skulle kunna leda till några konsekvenser för 

hennes egen arbetssituation om hon inte skulle lyckas hålla de dagliga uppsatta 

försäljningsmålen. Hon tror inte att ”det skulle bli en så stor grej av det”. 

Enligt Linnéas uppfattning har hennes och kollegornas sätt att utföra sitt arbete på stor 

betydelse för hur många produkter som säljs. Hon menar att: 
Det är bara att försöka tipsa kunderna om varor och hela 
tiden försöka merförsälja till dem. Självklart betyder det 
också mycket vilket humör vi är på. Ju gladare man är 
ju mer säljer man ju, så är det ju. Jag tror att det är 
viktigt att inte vara så allvarlig mot kunden. Jag tror mer 
på att man ska köra som om det vore en kompis, typ 
’vet du att det här halsbandet passar jättebra till en topp 
som hänger här borta, vill du titta?’. Naturligtvis beror 
det ju på vilken kund man expedierar också. Man kör ju 
olika roller till olika kunder helt klart. 

 

Linnéa tror att den butik hon nu arbetar i är mer lättillgänglig, eftersom man har öppet längre 

här och det dessutom är fullt av parkeringsplatser utanför. Dessutom är parkeringen gratis. 

Hon tror att just barnfamiljer lockas av smidigheten. Hon anser att man har samma ”stil” i 

centrum som i köpcentret gentemot kunder och kollegor. 

   Att vara bra på servicen tror Linnéa är något som gör att kunder väljer denna modekedja 

framför andra större kedjor. Hon tillägger att det är så hon upplever det och det är så hon 

önskar att det verkligen är. 

   Linnéa ser det inte som om man aktivt försöker arbeta för att kunderna ska välja just denna 

butik att handla i. Hon menar också att hon nu varit borta i och med föräldraledigheten, så hon 

vågar inte svara mer ingående på detta. 

   Hon tror att hennes och resten av hennes kollegors kunskaper om produkterna och deras 

sociala kompetens är av stor betydelse för att kunna behålla och skapa nya kundkontakter.       

   Hon menar att ”kunderna litar ju blint på en, så det har jättestor betydelse. Man måste vara 

påläst om det mesta. Det är viktigt att man har en sorts form av kompiskontakt med dem, tror 

jag. Det känns som att det gör jättemycket för kunden”. Linnéa tror också att fraser som 
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”trevlig helg” och ”ha en bra dag” kan göra att kunderna kommer tillbaka. Detta är något hon 

själv använder sig av. 

   Det viktigaste som Linnéa tycker att man som medarbetare ska förmedla till kunden är 

glädje och bra energi. ”Vi är ett glatt gäng. Oftast. Det märker kunderna också. De blir 

gladare då”. 

   Enligt Linnéa använder man sig inte av några specifika fraser inom kedjan vid ett 

kundmöte. ”Inga fraser som man måste använda sig av i alla fall.” 

   Inne i butiken menar Linnéa att hon tar på sig en form av mask. ”Jag tänker på hur jag beter 

mig hela tiden. Man försöker alltid sätta på mig det där smilet trots att man kanske är skitsur. 

Haha. På så vis låter man heller inte kunden märka det. Det är svårt att vara trevlig när man 

mår dåligt, men man låter ilskan komma fram hemma istället.” Linnéa tillägger att hon tycker 

att det både känns ”bra och roligt att ta på sig rollen”. Hon känner inte att det endast är ett 

krav från kedjan hon arbetar för att hon måste ”vara på ett visst sätt”. Hon känner lika mycket 

att detta är ett ansvar som hon måste förvalta. 

   I kollegors sällskap menar Linnéa att hon inte spelar någon typ av roll. Här kan hon vara sig 

själv, speciellt eftersom de är så få som arbetar i denna butik så menar hon att de på mycket 

kort tid blev goda vänner. ”Vi är väldigt glada och pratar med varandra som kompisar, men 

självklart pratar man ju inte precis vad som helst när det är kunder i butiken. Då försöker man 

ju att inte prata om alltför personliga saker. Däremot tycker jag att vi i princip har samma 

jargong mot varandra.” 

   Ute på lagret och i personalrummet, menar Linnéa, är ”där man pratar skit om kunderna” 

och hon har också märkt att hon så fort hon går ut från butiken och in på lagret börjar svära. 

”Så det blir mer avslappnat därinne, såklart. Men vi kollegor är ändå rätt lika vad gäller 

beteende mot varandra oavsett om vi är ute i fikarummet eller inne i butiken.” 

 

6.3.5 Amanda, 24, vikarierande arbetare 

Amandas arbetsuppgifter är främst kassaarbete, varuplock, tillverkning av skyltar, 

ombyggnation av butikens hyllor och krokar då det är aktuellt, tillsyn av butikens skick och 

kassaräkning då hon arbetar morgonpass. 

   Amanda har arbetat inom kedjan i drygt fyra år. Emellan dessa år har hon studerat ett år på 

annan ort. Amanda har sex fasta timmar per vecka i denna butik. Hon arbetar även fyra 

timmar i butiken som ligger i centrum. I den aktuella, undersökta, butiken har hon arbetat 

något längre än ett år. Hon säger att det ofta blir betydligt fler timmar som hon får ”hoppa in” 

i butiken i köpcentret, eftersom de är så få på ”huset” och eftersom en extraarbetare nyligen 
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har sagt upp sig. Det finns inte många att välja på att ringa in ifall sjukdom eller liknande 

skulle uppstå. 

   Amanda berättar att den rekryteringsprocess som hon genomgick då hon fick jobb på 

butiken i centrum förmodligen inte gick till på det ”vanliga sättet”, eftersom hon sökte arbete 

via Arbetsförmedlingen. Därigenom hade hon en så kallad jobbcoach som hjälpte henne att få 

en praktikplats på butiken i centrum. Hon berättar att hon själv mycket gärna ville praktisera 

just inom denna klädkedja. Hon tyckte mycket om att praktisera i butiken, och ”tjatade och 

fick till sist börja jobba helger”. Hon tror också att det handlade om att hon var duktig, att hon 

snabbt tog till sig kunskaper och brann för att arbeta inom kedjan som gjorde att hon fick 

stanna kvar efter praktiken. Enkelt var det sedan för henne att kunna börja arbeta i butiken i 

köpcentret, eftersom hon då redan var upplärd, och eftersom det behövdes mer personal hit. 

Innan Amanda började arbeta inom denna modekedja hade hon ett par så kallade ”ströjobb”. 

Hon arbetade bland annat i en kyrka i en av stadens yttre stadsdelar. Hon arbetade även som 

barnflicka i två och ett halvt år. 

   Amanda berättar att hon inte, sedan tidigare, har någon form av utbildning inom 

servicebranschen, men att hon för tillfället genomgår en säljutbildning inom kedjan. Denna 

pågår två timmar i månaden. Här lär hon sig om merförsäljning och hur hon bör bemöta 

kunder på bästa sätt. 
Ungefär hur man ska prata till en kund […] 
Börja med en konversation […] eller att man får prova 
på […] det är frågor ”hur skulle du kunna mersälja nåt 
här? Hur öppnar du en konversation här?” Så att kunden 
förhoppningsvis kan få med sig […] eller ja, köpa någon 
mer vara. Fokus på det liksom. 

 

Amanda jämför med bland annat H&M då hon funderar kring om det finns något som är 

utmärkande just för den kedja som hon själv arbetar för. Hon säger att ”vi är väldigt snälla, vi 

tar nog mer kontakt med kunder och hjälper kunderna mer än vad som jag annars tycker är 

vanligt”. 

   Då Amanda arbetar menar hon att hon är ganska annorlunda sitt ”vanliga jag” – det vill säga 

så som hon är då hon är ledig. Hon säger att hon tycker mycket om att arbeta och då hon gör 

det vill hon utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. ”Har man en dålig dag så stålsätter man sig. 

På jobbet är det lätt att göra det, oftast. Det är kul och jag tycker om att hjälpa människor, så 

det blir ganska lätt”. Amanda tycks trivas i rollen som serviceminded butikspersonal på det 

sätt som hon beskriver denna. 
                                        Man blir ofta irriterad på kunder […] men det är 

inget jag visar […] Om nån kund blir otrevlig 
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[…] man kan bli lite sänkt […] Andra kunder 
och ens kollegor kan få en på bättre humör. När 
vi jobbar ensamma är det svårare faktiskt […] 
men ibland kan man träffa en ny kund efter den 
som var otrevlig som är trevlig. Då blir man ju 
på lite bättre humör. Men när jag känner mig 
nere då nån kund har varit dryg så har jag svårt 
att kunna hjälpa andra kunder till hundra procent 
efteråt […] 

 

Enligt Amanda är uppgång och nedgång vad gäller försäljningssiffror och personliga mål 

något som hon kan känna press inför. Hon menar att ”det blir litegrann så att man vill ju inte 

vara sämst iallafall”. Hon känner sig då och då stressad över detta. ”Har man inte sålt nåt så 

tänker man ju fy fan vad dåligt”. Hon berättar vidare att man i butiken har utvecklingssamtal 

där butikschefen går igenom vad hon tycker om personalens individuella insats. Hon berättar 

att hon tidigare hade svårt för att nå upp till de uppsatta önskade försäljningssiffrorna. 

Amandas chef undrade vad det var som gjorde att hon inte klarade av kraven och frågade 

henne om detta verkligen var ett arbete för henne. Hon behövde arbeta på att merförsälja. 

Amanda menar att detta var en slags motivation till henne, eftersom hon var orolig över att 

hon skulle förlora sitt arbete, och hon tänkte många gånger på att ”jag klarar inte av jobbet – 

varför?”. Hon menar att hon blev motiverad till att ändra sig då hon kände sig stressad över att 

inte känna sig säker på om hon dög. 

   Enligt Amanda fick den person som var bäst på att sälja någonting i slutet av månaden – en 

biobiljett eller en flaska vin. Just nu har man ingen morot, men det talas om att man ska införa 

detta igen och att den som då är duktigast vad gäller försäljning ska få välja ut en vara ur 

butikens sortiment. 

   Amanda anser att hennes eget sätt att utföra arbetsuppgifter på har ganska stor betydelse för 

hur många produkter som säljs. Hon menar att om hon agerar på ett visst sätt så kan det 

generera i merförsäljning. Hon menar att ”om kunden kan få känna sig speciell så vill hon 

köpa mer”. Hon säger att det är viktigt att tänka på hur man som medarbetare agerar i kassan. 

I butiken i köpcentret tycker Amanda att det rör sig mest barnfamiljer (i denna butik 

mestadels mödrar tillsammans med sina barn) och ungdomar. Hon menar att man ”känner av 

att det är en galleria”. I butiken i centrum är det snarare en kvinna i 60-årsåldern som är den 

genomsnittliga kunden. Amanda anser att hon kan vara mer avslappnad i butiken i köpcentret 

än vad hon kan vara i centrumbutiken. 

   Amanda berättar vidare att man nyligen har börjat med en egen kundklubb, och att denna 

också är viktigt att göra reklam för då man står i kassan. Hon menar att det är viktigt att 

ideligen se till att värva nya medlemmar till denna klubb. Hon berättar vidare att kedjan är 
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med i en applikation för smartphones (”Wrapp”) där man kan få erbjudanden och att man 

också har en Facebooksida där man försöker nå ut till kunderna. 

   Något som Amanda anser har stor betydelse för huruvida man inom butiken kan lyckas både 

behålla och skapa nya kundkontakter är hennes egen och resten av personalens kunskaper om 

produkter och deras sociala kompetens. Men hon tillägger också att det är relativt svårt att ha 

fullfjädrad kunskap inom samtliga områden, då man inom denna modekedja har mycket inom 

både kläder och inredning. Dock menar hon att ”vi kan ju inte stå för varumärket om vi inte 

kan något”. Hon tillägger också att hon märker att då hon visar att hon känner igen en kund 

blir denna nöjd och hon märker att denna uppskattar detta agerande. Hon tycker att det är 

viktigt att ”komma närmare en kund”. 

   Det viktigaste som Amanda anser att hon kan förmedla vid själva kundmötet är att kunden i 

fråga ska känna sig nöjd med sitt köp och hela upplevelsen. Inom kedjan menar hon att man 

också har vissa krav på hur man ska uppföra sig tillsammans med en kund. Man måste alltid 

se kunden och hälsa på denna, man måste fråga denna om denna är medlem i klubben och 

man måste erbjuda denna att bli ny medlem. Man bör också fråga kunderna om de behöver 

hjälp med något, men detta är avhängigt på om man är ensam i butiken eller inte. 

   Inne i butiken menar Amanda att hon är ”trevlig och vill att kunderna ska få intrycket av att 

de ska kunna komma fram och fråga om råd”. 

   Enligt Amanda är det ingen större skillnad på hur hon och hennes kollegor agerar 

tillsammans med varandra och gentemot kunder. Hon menar däremot att man inte pratar om 

”vad som helst” i kunders närvaro. Man fokuserar på kunden då man befinner sig i butiken. 

Hon antar rollen som ”trevlig expedit” då hon befinner sig i butiken. På lagret och i 

personalrummet menar hon att man är mer avslappnad. Här är man inte precis likadan som 

inne i butiken.  Här talas det mer ingående om privata saker. ”Man kan skämta liksom. Man är 

ju vänner med sina arbetskollegor och inne i butiken kan man inte skämta med varandra på 

samma sätt som ute på lagret” säger hon. Man blir, enligt henne, irriterad på kunder och hon 

tycker att man då och då stöter på ”konstiga” och ”otrevliga” kunder. 

   När Amanda har en ”dålig dag” vill hon jobba på och inte behöva tänka alltför mycket. Hon 

vill då helst inte träffa kunder, utan bara stå och plocka varor ifred. Hon nämner också att 

”kunden alltid har rätt” och att hon många gånger kan känna sig riktigt irriterad, men att detta 

inte är någonting som hon visar. Dock tillägger hon att hon visar sitt missnöje litegrann då 

hon anser att kunden har fel. Hon tar upp ett exempel då en kund ville lämna tillbaka en 

klänning som krympt i tvätten. Kunden påstod att hon tvättat klänningen efter de tvättråd som 

fanns utmärkta. Men här menar Amanda att hon tvivlade på att kunden talade sanning. Hon 
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visade här genom ansiktsuttryck och röstläge att hon tvekade till kundens handlande, men i 

slutändan var hon ändå tvungen att ge kunden rätt och ge henne pengarna tillbaka för 

reklamerad vara. 
 

6.4 The setting/inramningen 

Efter våra observationer och till viss del intervjuerna har vi konstaterat att inramningen har 

betydelse för samtliga medarbetare och att de verkar anpassa sig efter de förordningar som 

beskrivs i manualer. Hyllorna är påfyllda, det är rent i butiken och de klär sig i kedjans egna 

kläder och smycken. Under alla våra observationer har de anställda varit aktiva med att 

antingen konversera med någon kund eller plockat med varor. Vid kundkö har medarbetarna 

varit snabba med att snabbt ställa sig bakom disken och hjälpt kunden med köpet. De har även 

snabbt återgått till att göra någonting annat i butiken så fort det inte varit någon kö eller någon 

kund som frågat om hjälp. Bakom disken är det endast medarbetarna som befinner sig och 

kunderna anpassar sig efter butikens ytor och markeringar. Det blir en form av markering: 

bakom disken är det förbjudet för kunder att vistas och kön som bildas anpassar sig utefter 

butikens inredning och uppställning av klädhängare och bord med husgeråd.  

   Ljudnivån i butiken är medel, musiken tar inte över och man pratar i ”normal” ljudnivå. 

Kunderna som för tillfället vistas här verkar vara relativt lugna. Man märker tydligt att de 

flesta är här för att handla julklappar, då många bär på flera kassar från andra butiker i 

gallerian. De flesta kunder rör sig även mot inslagningsdisken efter köpet. Denna disk 

är uppställd endast under julhandeln då personalen inte hinner slå in julklappar till alla kunder 

på grund av ökad försäljning.  

   Den ljussättning som finns i butiken ger ett behagligt sken, och på sina ställen har man 

extrainsatta spotlights just för att kunna centrera vissa delar av butiken och exponera vissa 

varor. Doftljus av butikens eget märke är tända. Dessa sprider en behaglig och inbjudande 

lukt. Man kan snabbt konstatera att julen är här i form av de inredda borden som man möts av 

vid butikens ingång. Adventsstakar, julgranskulor och dukar med julmotiv är prydligt 

upplagda. Stämningen är i detta ögonblick rofylld och kunderna rör sig i lugn takt. De flesta 

går ensamma och handlar. De yngre kunderna verkar ofta vara i sällskap av någon jämnårig. 

De flesta kunder som handlar något köper produkter av mindre storlek som de själva slår in 

vid inslagningsdisken, eller också får de papper och kartonger medskickat av personalen vid 

transaktionen. 
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6.5 Framträdande 

Den scen som här finns att utöva sitt rollspelande på är butiksytan. Här spelar samtliga 

medarbetare en viss roll, som de själva uppger.   

   De två säljare (Amanda och Linnéa) som arbetar vid ett tillfälle under våra observationer 

har delat upp sig på så vis att en av dem (Linnéa) står i kassan och en (Amanda) är ute i 

butiken och plockar upp varor och är kunder behjälplig vid frågor och funderingar. En kund 

kommer fram och frågar efter en specifik klänning och efter lite beskrivning förstår Amanda 

vilken klänning det rör sig om och visar kunden var den hänger. Hon frågar vilken storlek 

kunden är ute efter och plockar fram denna. Kunden rör sig mot provrummen och Amanda 

återgår till att plocka upp de ljuslyktor hon höll på med. När kunden kommer ut efter några 

minuter frågar Amanda henne om det gick och bra och får till svar att kunden är nöjd med 

klänningen och att hon ska köpa den. Amanda erbjuder sig att visa ett halsband som hon anser 

vara fint till klänningen, men kunden hävdar att hon har alldeles för många halsband redan 

och beger sig mot kön för sitt inköp. 

   De båda säljarna ger ett glatt och vaket intryck. De ler ofta och bemöter kunder med 

ögonkontakt. Då vi själva agerar kunder under denna observation och köper varsitt doftljus 

upplever vi att Linnéa agerar effektivt men att hon ändå hinner ge oss ett trevligt bemötande. 

Effektiviteten beror med stor sannolikhet på att det är kö i princip hela tiden under 

observationen. Under andra observationer när det varit mindre kunder i butiken har Linnéa 

agerat på ett mer avspänt sätt. Då har hon kunnat stå och prata länge och väl med oss och 

andra kunder om väder och vind. Vi detta tillfälle möts vi av ett ”hej” och ett leende. Linnéa 

frågar efter att hon slagit in varan om vi är registrerade som kunder inom kedjan. Våra svar 

blir ”nej” varpå hon frågar om vi vill bli det. Vi bestämmer oss båda för att registrera oss och 

uppger våra personnummer. När köpet är färdigt pekar hon med hela handen och talar om att 

det finns ett inslagningsbord till höger om oss. Hon önskar oss en fortsatt bra dag.  

   Butikschefen Linda menar att hon bryr sig oerhört mycket om försäljningen. Detta är 

antagligen inte så konstigt, då det är hon som har yttersta ansvaret för att butiken ska gå bra, 

och det ligger på hennes ansvar att butiksmedarbetarna säljer mycket. I slutändan är man 

naturligtvis beroende av hur medarbetarna beter sig under säljsituationen, men Linda kan ändå 

vara den personen som entusiasmerar sina medarbetare i rätt riktning så att de agerar på 

Lindas önskvärda sätt.   

   Vid ett annat tillfälle följer vi Sara och Karin som tillsammans tar hand om kassaarbetet 

då det är ett tjugotal kunder i butiken, och en kö på ungefär fem personer hela tiden under 

observationen. De båda expediterna skojar med kunderna, bland annat skämtar de om hur de 
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retas med varandra på arbetet. Detta kan ses som en form av teamframträdande på så sätt att 

man nästan försöker skapa en illusion av att ”vi har en god stämning på vår arbetsplats”.  
 

6.6 Frontstage 

Samtliga medarbetare anser sig fungera mer eller mindre annorlunda privat jämfört med i 

arbetet. De anser att de mer eller mindre går in i en roll som säljare och uppger också att de 

agerar annorlunda i situationer på arbetet än vad de troligen skulle agerat i privatlivet. Den 

roll som de går in i innefattar en glad, hjälpsam och servicemedveten säljare. I denna roll 

ingår att agera på annat sätt än vad man normalt skulle ha gjort, i sitt eget ”sammanhang”. 

Tålamodet ökar och istället för att ifrågasätta och bli defensiv agerar de enligt de ”etiska 

regler” som en säljare bör, det vill säga: kunden har alltid rätt. De menar att även fast de 

inombords tänker och tycker något helt annat så håller de masken inför kunden och gör allt 

för att kunden ska bli nöjd.  

   Precis som både Sara och Linnéa berättar så beter de sig på ett helt annat sätt då de möter en 

”besvärlig” kund i arbetet än om de skulle träffa denna typ av person i ett privat sammanhang. 

I yrket agerar de båda genom att vara trevligare än vanligt mot denna kundtyp och i vanliga 

fall skulle de antagligen ha vänt på klacken och gått sin väg. 

   Linnéa uppger att hon privat sett är blyg och inte alls den typen av person som ser till att ett 

samtal flyter på. I butiken går hon in helhjärtat i sin säljroll och ”glömmer” att blyghet är 

något som hon normalt sett står för. Här tar hon oftast själv den första kontakten med kunden, 

skojar med en del och ger råd till andra.   

   Enligt butikschefen Linda är det för henne aldrig svårt att ”ta hand om” en kund. Hon 

medger att man kan ha en dålig dag, men att hon allt som oftast inte har det. Hon tar heller 

inte en missnöjd kunds kommentarer personligt. Den enda skillnaden på Linda då hon har en 

”dålig dag” är att hon inte är lika pratsam med kunderna som annars. Karin går iväg en stund 

från butiken och köper en energidryck, kommer tillbaka och ”kör på som vanligt” igen. Sara 

tycker att det är skönt att få arbeta då hon inte mår psykiskt bra. Då kan hon gå in i sin 

yrkesroll och glömma sitt eget, privata jag för en stund. Amanda vill helst inte träffa alltför 

många kunder de dagar då hon inte känner sig glad. Hon vill helst plocka varor för sig själv. 

Hon menar också att hon ibland vill visa att hon egentligen inte tycker att kunden har rätt i 

alla situationer. Hon är den enda i personalen som uppger att hon faktiskt vill visa sitt 

missnöje inför kunden då hon anser att denna har handlat på fel sätt.  
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   Linnéa uppger att hon är en helt annan person privat jämfört med hur hon är då hon går in i 

sin yrkesroll. Hon är i privata situationer ganska blyg av sig, men på arbetsplatsen agerar hon 

som ”pratglad” och hon beter sig ”ganska privat med kunderna”.  

   Butikschefen Linda uppger att hon vet att de kunder som får det lilla extra kommer tillbaka. 

Detta tyder på att hon som arbetsgivare önskar att hennes personal ska uppträda på ett 

serviceinriktat sätt då de hanterar kunder – detta just för att behålla kunder och skapa nya 

kundrelationer. 

 

6.7 Backstage 

Samtliga butiksmedarbetare (butikschefen inkluderad) uppger att de beter sig annorlunda ute 

på lagret jämfört med hur de agerar ute i butiken bland kunder. Detta är, precis som Goffman 

beskriver det, ett typiskt backstagebeteende. Här kan man ”vara sig själv”, som Emma 

uttrycker det. Här talas det ibland illa om besvärliga kunder, här kastar man varor omkring sig 

då man är stressad och här kan man använda ett vokabulär som man inte kan göra i kunders 

närvaro. Emma svär mycket privat, och därför passar hon på att göra det på lagret och i 

personalrummet, eftersom det inte passar sig ute i butiken.    De anser att utanför butiken kan 

de vara med avslappnade och prata om vad de vill, sådant som kanske inte lämpar sig ute i 

butik. En medarbetare menar att i fikarummet kan man dra grövre skämt. Däremot menar de 

att det inte skiljer så enormt mellan hur man är i butiken och i fikarummet. Fler medarbetare 

tror att det beror på att de är trygga i sitt arbete och på så vis också i butiksmiljön efter flera 

års erfarenhet av att arbeta just här. 

   På lagret kan man ofta se Karin kasta varor omkring sig – och troligen flera av de andra 

medarbetarna också – på ett sätt som hon aldrig skulle kunna göra ute i butiken eftersom ”det 

ändå inte är någon som ser på” här. Sara tänker inte på hållningen då hon befinner sig ute på 

lagret och i personalrummet. Här kan hon sjunka ihop och utbrista saker som ”Gud, vad trött 

jag är”. Här talar man också illa om kunder man anser agerat på ett underligt eller otrevligt 

sätt. Enligt Sara behöver man som butikspersonal få ventilera sina känslor då man har haft en 

problematisk kund eller jobbig arbetsdag. Detta gör man bäst inne på lagret och i fikarummet.      

   Enligt, bland andra, Karin finns det tendenser hos medarbetarna att ibland ”glömma bort” 

var de befinner sig och på så vis tala om, för platsen, opassande ämnen. Någon gång har det 

hänt att en kund har höjt på ögonbrynen just för att denna hört vad de talat om. Detta är, enligt 

Goffman, ett backstagebeteende som man visar upp på ”fel” sorts scen. Man beter sig som om 

man vore backstage när man i själva verket befinner sig i frontstage, där man bör visa upp en 

helt annan fasad än den man just visat. 
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6.8 Team 

Genom våra observationer har vi kunnat följa Sara och Karin som tillsammans tar hand om 

kassaarbetet och som skojar med kunderna om hur de retas med varandra på arbetet. Detta 

kan ses som en form av teamframträdande på så sätt att man nästan försöker skapa en illusion 

av att ”vi har en god stämning på vår arbetsplats”, även om fallet inte skulle vara på detta vis. 

Detta är precis vad Goffman menar med teamframträdande – att man eventuellt förstärker 

rollerna man har, även om de inte riktigt ser ut på detta vis i själva verket.54 Antagligen är det 

viktigt att ha en polerad sida utåt även vad gäller god stämning på arbetsplatsen. Detta får med 

all säkerhet kunderna att känna sig mer bekväma i butiken och på så sätt vill de 

förhoppningsvis stanna kvar, handla mer och komma tillbaka. 

   Butikschefen Linda anser att hon och hennes anställda gör så gott de kan för att det ska gå 

bra för butiken rent försäljningsmässigt. Hon tillägger också att det finns annat som är 

viktigare i livet och visar på så sätt att hon har förståelse för sina medarbetare och deras 

behov.  

 
    

6.9 Det köpta leendet? 

Enligt de fem medarbetarna tycks det inte som om de anser att det är alltför krävande att gå in 

i sin roll som säljare och rollen som serviceminded butikspersonal. Man tycker snarare att det 

är lustfyllt att göra detta, och det tycks som om dessa medarbetare ser det som sitt ansvar att 

ge kunden en god inhandlingsupplevelse.  

   Sara och Karin anser inte att de behöver anstränga sig särskilt mycket ens under de dagar de 

inte är på sitt bästa humör. Här går man, som beskrivet, in i rollen och lever sig in i den fullt 

ut. Man glömmer bort sina egna problem i sitt eget privatliv och omfamnar situationen. Sara 

tycker till och med att det är "skönt att få gå in i rollen när man har en dålig dag. Det är ingen 

som känner en och vet hur man egentligen mår." Detta är intressant, då det på hennes 

beskrivning inte låter som om det vore en ansträngning för henne att inta sin professionella 

roll, utan snarare tvärtom – behagligt. Denna uppfattning tycks hon inte vara ensam om att ha 

i denna grupp, utan de fyra andra medarbetarna verkar dela den med henne. Detta tyder på att 

man, i denna klädbutik, inte ser det som en psykiskt och socialt krävande uppgift att använda 

sig av emotionellt arbete i sin yrkesroll under arbetspasset. Detta stödjer med andra ord inte 

                                                
54	  Goffman, 2004, s. 120.	  
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det som Hochschild och Abiala antyder: att emotionellt arbete mer eller mindre är ”skadligt” 

för individen. Det tycks som om personalen i denna klädbutik trivs med sina roller som säljare 

och serviceminded medarbetare. Sara beskriver det till och med som om hon tycker att det är 

skönt” att gå in i rollen, speciellt då hon inte mår psykiskt bra. Då ”slipper” hon tänka på sina 

egna problem och kan fokusera på arbetet och mer eller mindre ”låtsas” vara glad och må bra. 

Hon antyder att det bästa sättet då man mår dåligt faktiskt är att arbeta. Enligt Karin bör man, 

om man har ett serviceyrke, vara serviceminded. Man bör tycka att det är lustfyllt att gå in i 

denna typ av roll och man bör ha social kompetens.  

   Amanda har haft en tuffare start i sitt arbete, då hon fått sitta ner med sin arbetsgivare och 

tala kring varför hon inte klarat av att sälja så mycket som hon önskas göra. Numera klarar 

hon av denna uppgift, men detta var inget hon gjorde tidigare. Efter samtalet med 

butikschefen (i detta fall butikschefen för klädbutiken i centrum) kände hon sig stressad över 

att sälja och över att hon måste ”klara av” sina arbetsuppgifter. Hon kände sig på ett sätt dålig, 

eftersom hon inte lyckats uppfylla de krav som ställdes på henne. Detta ledde till att hon blev 

sporrad till att fokusera på att sälja mer, eftersom hon var rädd om sin tjänst inom företaget.  

 
 
 
 
 

7. Slutsatser 
Då syftet med denna uppsats varit att försöka besvara frågor gällande känsloupplevelsen inför 

den roll som servicemedarbetare iklär sig under sina arbetspass. Våra förväntningar har varit 

att detta emotionella arbete upplevs som psykiskt och socialt påfrestande för den anställde. 

Vidare kommer vår slutsats att belysa den hypotes att arbetsgivare inom servicebranschen 

kräver mycket av sin personal i form av ett visst uppträdande. De frågor vi har besvarat är:  

•  Kan rollen man som medarbetare intar strida mot ens egna känslor? Hur hanterar 

man isåfall detta?  

• Finns det en tydlig yta för backstage och fronstage i butiken? 

• Finns det tecken på känslostyrning? Uppmanas man till känslostyrning? Finns det 

krav på ett visst uppvisat beteende? 

• Upplever medarbetarna att det är psykiskt påfrestande att använda sig av 

känslomässigt arbete? Överensstämmer deras svar med den tidigare forskning vi tagit 

del av? 
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Det material som tilldelas nyanställda och som tydligt framhäver vad de önskar av sin 

personal upplever inte personalen som något tvingande och ingen i personalstyrkan tycks 

känna sig pressad utifrån denna uppmaning. Linda, som är butikschef, menar att man som 

medarbetare i butiken bör vara glad, trevlig, serviceminded och man bör också ha god 

kunskap om de produkter som finns i butiken. Dessa krav tycks det som om hennes 

medarbetare lever upp till och flera av dem nämner även dessa attribut själva. De verkar heller 

inte se dessa krav som svåra att efterfölja. Med andra ord finns ett krav, men detta krav tycks 

inte vara svårt för medarbetarna att uppfylla. 

   Då vi intervjuat samtliga informanter har vi fått uppfattningen om att de ser det som roligt 

att ta sig an service- och säljrollen. En av medarbetarna, Amanda, visar ibland sitt missnöje 

mot kunder då hon anser att de inte har rätt i en fråga. Dock gör hon det endast med minspel 

och röstläge – hon säger aldrig rakt ut att kunden har handlat på fel sätt. Linnéa agerar helt 

olika privat och i sin roll som säljare. I butiken är hon pratglad och försöker vara privat med 

kunderna, trots att hon många gånger aldrig träffat dem tidigare. I privata situationer är hon 

inte den som ”fyller i tystnaden” och tar ton. 

   Lagret, som fungerar som backstagemiljö för personalen, är en så kallad ”ventil” där man 

kan pusta ut, samla sig och ta ut sina aggressioner över kunder och annan stress. Samtliga av 

personalen menar att det är skillnad på deras beteende inne i butiken, som här utifrån 

Goffmans teori är frontstage, och hur de agerar på lagret eller i personalrummet. Detta talar 

för att det finns en tydlig avgränsning mellan frontstage och backstage på denna arbetsplats. 

   Samtliga medarbetare uppger att de går in i en roll då de arbetar i butiken. De menar mer 

eller mindre att denna mask är tydlig hos dem och att det sker naturligt för dem då de befinner 

sig på arbetsplatsen. Intressant är att det verkar som om personalen i butiken uppfattar denna 

roll som icke-psykiskt påfrestande. Detta motsäger det Hochschild och Abiala tar upp i sina 

teorier kring emotional labor. De båda menar att det skulle vara socialt överansträngande för 

personal inom service att använda sig av emotionellt arbete. Personalen i denna butik tycks 

acceptera rollen som serviceminded och säljare utan några större problem och utan någon 

psykisk påfrestning. Man anser snarare att rollen är en slags professionalitet och man ser det 

som en självklarhet att man går in i denna roll på arbetsplatsen. Man kan också se att 

personalen bättrar på företagets instruktioner för att bemötandet ska bli mer personligt. De 

tycks gå in i rollen självmant och personaliserar också klädkedjan. De behöver med andra ord 

inte tvingas in i rollspelet, utan tvärtom ser de detta som sin plikt att agera på ett visst sätt.  

Med detta som grund blir frågan alltså om man kan kalla det för ”det köpta leendet” på denna 



 41 

arbetsplats, där personalen själva ser det som en självklarhet att anta rollen som 

serviceinriktad och dessutom ser det som en rolig och upplyftande uppgift?  

 

8 Slutdiskussion och förslag på vidare forskning 

Sverige tycks ha varit ett land där man sent har vaknat gällande emotional labor. Detta är 

något som verkar ha ändrats radikalt på senare år. Numera tycks detta vara ett tecken på 

professionalitet och något som man ser positivt på.   

   En fråga som relativt snabbt dyker upp är huruvida de anställda ser på de övervaknings-

kameror som finns på flertalet ställen i butiken och deras funktion. Dessa fångar dem ideligen 

på bild. Är dessa endast en trygghet för dem eller kan det också kännas som en kontroll? Har 

man kanske känslan av att man ständigt kan få hjälp om så behövs? Känner man kanske att 

man ständigt är kontrollerad av någon uppifrån? Tanken med en övervakningskamera är 

normalt sett att det ska vara en trygghet för den anställda. Känslan av att man hela tiden är 

iakttagen skulle kunna leda till att man överdriver den roll som man innehar på arbetsplatsen 

och i kundmötet, just för att man kan slås av tanken att ens arbetsgivare senare kanske 

kommer att titta igenom det inspelade materialet.  

   En tanke som också slår oss är att de frågor som besvaras skulle kunna utgöra en form av 

teamframträdande även dessa. Samtliga i personalen uppger att de har en god stämning i 

butiken. Detta bör man som forskare tolka som att informanterna talar sanning. Dock skulle 

man ändå kunna tänka sig att man skulle kunna vara orolig över om någon annan av 

kollegorna kommer att läsa denna text och på så vis vill man ge sken av att man har en god 

stämning i butiken. Så får vi naturligtvis hoppas på att fallet inte är, men på det stora hela 

skulle detta också kunna vara en form av teamframträdande.  

   Det tycks ofta råda en glad och lättsam stämning i denna klädbutik. De anställda skojar med 

varandra om ditt och datt. De flesta tycks fungera bra ihop med varandra. Här kan man också 

diskutera kring huruvida man använder sig av ett rollspel på denna nivå, eller om man faktiskt 

rentav ”är sig själv”. Frågan är också: när är man sig själv och när spelar man en roll? Hur vet 

man att man säkert att man i en viss specifik situation spelar en roll och hur vet man när man 

inte gör det? Hur vet man att man inte bara har antagit en roll och ”fastnat” i den på grund av 

de människor man har runt omkring sig? 

   Intressant är att personalen själva inte tycks anse att rollspelandet är särskilt krävande. De 

uppger att det finns vissa stunder som de skulle vilja säga vad de egentligen tycker, men att 

detta skulle strida emot själva rollen (det de representerar på arbetsplatsen) och företagets 
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värderingar. Kanske är just de roller vi spelar i vardagslivet endast verktyg som är till för att 

användas. Kanske är detta någonting som inte alls är särskilt påfrestande för oss? Kanske är 

detta en generationsfråga som innebär att service numera ses som självklart och på så vis antar 

de individer som söker sig till dessa yrken betydligt enklare den här typen av roll jämfört med 

hur individer i äldre åldrar gör. Väsentligt att komma ihåg är att våra informanter befinner sig 

i 20- och 30-årsåldern, det vill säga de är individer som tillhör den yngre generationen och 

således har vi nu fått den yngre generationens syn på rollspelandet i professionen.      

   Något som är väsentligt att komma ihåg är att butikspersonalen som har intervjuats har 

svarat utifrån sina egna upplevelser. Det vill säga att de själva upplever sig på ett visst sätt, 

medan kunderna kanske upplever deras agerande och rollinnehavande på ett helt annat sätt. 

   Att göra någonting med känsla är vad som numera krävs. Detta blir än mer viktigt i vårt 

samhälle. En arbetsgivare tycks söka individer med starka personligheter, då kunden antas 

efterfråga det. Vart tar de individer vägen som inte platsar in i denna typ av roll? Fasas de ut, 

och hur? Också här väcks intressanta frågor som kräver vidare forskning. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 1 (butikschef) 
 

Kön och ålder? 

 

Befattning? 

 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Hur länge har du arbetat inom kedjan? (Hur länge har du arbetat för denna butik?) 

 

Har du hela tiden haft samma befattning under denna tid? 

 

Vad gjorde du innan du började här? 

 

Har du gått någon utbildning inom försäljning? 

 

Hur ser du på din roll som butikschef? Och hur ser du på din roll som säljare? 

  

Vad pratas det om ute på lagret? Är det någon skillnad gentemot vad man pratar om ute i 

butiken?  

  

Känner du ibland att det kan vara jobbigt att gå in i en roll (som chef/som säljare - glad och 

trevligt gentemot kunder)? När? 

  

Finns det någon gång du känt att det varit riktigt jobbigt att inte få säga vad du egentligen 

tycker och tänker i ditt yrke? Exempelvis om du träffat på någon kund som varit lite 

"besvärlig"? När?  

 

Finns det någon gång du tycker det är svårt att vara glad och trevlig/serviceminded? Hur 

påverkar detta dig? 

  

Påverkar uppgång/nedgång för butiken och dina individuella säljsiffror dig personligen (har 

du också, precis som dina medarbetare, säljsiffror?)?  
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Är det någon gång du tyckt att någon i personalen inte antagit den roll hon/han borde ha 

antagit vid ett kundmöte? 

 

Har du några krav/önskemål på hur dina säljare bör vara mot kunder? 

•  

Hur agerar du ute i butiken? Vem är du? Vad antar du för slags roll? Hur är du mot kunderna? 

Hur agerar du mot din personal? Vad antar du för slags roll här? 

 

Hur agerar du ute på lagret/i personalrummet? Beter du dig annorlunda där och isåfall hur? 

Vad pratas det om där? 

 

Vad tror du är avgörande för vilken butik inom kedjan kunden väljer? 

 

Hur arbetar ni med att att få kunder att välja er istället för butiken i centrum? 

 

Vilken betydelse anser du att du och resten av personalens kunskaper om produkter och er 

sociala kompetens har när det gäller att behålla och skapa nya kundkontakter? 

 

Vad, enligt dig, är det viktigaste för era butiksmedarbetare att kunna förmedla vid kundmötet? 

 

Vilka krav har ni på nya medarbetare vid anställning? Hur ser den önskvärda medarbetaren 

ut? 

 

Hur kan ni mäta eller se att personalen lever upp till dessa krav? 

 

Utbildar ni internt? Inom vad? 

 

Hur ser era rekryteringskriterier/procedurer ut? 

 

Vad är utmärkande för en person som är anställd hos er? 

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för någon som är anställd hos er? 
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Hur ser du på din roll som butikschef? Och hur ser du på din roll som SÄLJARE? 
 
Hur agerar du ute i butiken? Vem är du? Hur är du mot kunderna? 
 
Hur känner du för din roll som säljare och butikschef?  
 
Vad pratas det om ute på lagret? Är det någon skillnad gentemot vad man pratar om ute i 
butiken?  
 
Känner du ibland att det kan vara jobbigt att gå in i en roll (som chef/som säljare - glad och 
trevligt gentemot kunder)? När? 
 
Finns det någon gång du känt att det varit riktigt jobbigt att inte få säga vad du egentligen 
tycker och tänker i ditt yrke? Exempelvis om du träffat på någon kund som varit lite extra 
"besvärlig"? När?  
 
Finns det någon gång du tycker det är svårt att vara glad och trevlig/serviceminded? Hur 
påverkar detta dig? 
 
Påverkar uppgång/nedgång för butiken och dina individuella säljsiffror dig personligen (antar 
att du också har sådana siffror)? 
 
Är det någon gång du tyckt att någon i personalen inte antagit den roll hon/han borde ha 
antagit vid ett kundmöte? 
 
 
Har du några krav/önskemål på hur dina säljare bör vara mot kunder?  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 2 (anställd) 
 

Ålder och kön? 

 

Vad har du för befattning? 

 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Hur länge har du arbetat inom kedjan? Hur länge har har arbetat i denna butik? 

 

Har du under hela denna tid haft samma befattning? 

 

Kommer du ihåg hur din rekryteringsprocess gick till och kan du isåfall berätta lite om den? 

 

Vad tror du det var som gjorde att just du fick jobbet då du rekryterades in? 

 

Innan du började jobba här – vad gjorde du då? 

 

Har du någon form av utbildning inom servicebranschen? 

 

När du började arbeta i denna butik – fick du då ta del av någon form av interutbildning? 

Vad innehöll den isåfall? (Vilka moment? Vilken kunskap? Vilka färdigheter?) 

 

Har du fått delta i någon annan utbildning inom kedjan? 

 

Vad skulle du säga är utmärkande för en person som är anställd inom butikskedjan? (Vilka 

egenskaper har man? Har man någon speciell kunskap/kompetens? Finns det något annat som 

du kan komma på?) 

 

Vad skulle du säga skiljer sig från hur du är privat och hur du är professionellt? 
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Har du någon möjlighet att du bestämma över dina arbetsuppgifter? Hur mycket tycker du att 

du kan bestämma över dem? (som tillexempel vad du utför, hur du ska utföra dem och när du 

ska utföra dem?) 

 

Vad betyder försäljningssiffror på din arbetsplats? Har ni personliga mål som ni ska uppfylla 

och hur ser dessa isåfall ut? Belönas ni på något sätt om ni är “bäst”? Hur? Hur känner du för 

dessa mål/krav? 

 

Hur påverkas du personligen av uppgång/nedgång? Kan detta innebära några konsekvenser 

för din egen arbetssituation? 

 

Vilken betydelse har ditt sätt att utföra arbetet för hur mycket/många produkter som säljs? 

(Ingen/stor? Hur kan det påverka?) 

 

Vad tror du är avgörande för vilken butik inom kedjan som kunden väljer? 

 

Vad tror du är det som gör att era kunder skulle välja just er butik framför centrum eller andra 

butiker? 

 

Arbetar ni aktivt för att få kunder att välja just er butik och isåfall hur? 

 

Vilken betydelse anser du att du och resten av personalens kunskaper om produkter och er 

sociala kompetens har när det gäller att behålla och skapa nya kundkontakter? 

 

Vad tycker du är det viktigaste för dig och dina kollegor att förmedla vid själva kundmötet? 

 

Har ni inom kedjan/butiken några speciella fraser som ni bör använda er av i ett kundmöte? 

Isåfall vilka? 

 

Hur agerar du inne i butiken? Vad antar du för slags roll? 

 

Hur agerar du mot dina kollegor? Vad antar du för slags roll här? 
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Hur agerar du ute på lagret/i personalrummet? Beter du dig annorlunda där och isåfall hur? 

Vad pratas det om där? 

 

Hur känner du då du går in i rollen som säljare och då du (antagligen) bör vara utåtriktad och 

serviceinriktad?  

 

Är det någon gång du känner att det är svårt att spela en roll?  

 

Har det någon gång hänt att du har pratat med en kollega om saker som inte passar sig i 

närheten av en kund? 

 

Vad gör du då du har ”en dålig dag”? Hur agerar du? 

 

 

 


