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Abstrakt 

  

Detta är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt perspektiv som berör begreppen makt, 

interaktion och kommunikation. Vi har valt att använda oss av en abduktiv ansats då vi 

utgått ifrån både teori och empiri för att få fram vårt resultat. Vårt syfte med uppsatsen var 

att förstå hur anställda i kundorienterade yrken påverkas av makt från ledning och kunder 

samtidigt som interaktionen är en stor del i arbetet som de anställda inte kan bortse ifrån. I 

studien har vi genomfört 10 semistrukturerade intervjuer med människor från olika 

kundorienterade yrken. För att analysera vår empiri har vi använt oss av Foucaults teori om 

makt, Karasek och Theorells kravmodell samt Goffmans teori om rollbyten och interaktion. 

I studien går det att läsa om att de anställda påverkas mer av makten från kunderna än från 

ledningen samt att interaktionen som sker i kundorienterade yrken påverkar våra 

respondenter, vissa mer och andra mindre. Makten finns i alla relationer och den är ständigt 

föränderlig, makten kan från ena stunden innehas av säljaren för att snabbt skifta och övertas 

av kunden. Det visar sig också att respondenterna uppskattar att få arbeta under en viss frihet 

och ta egna beslut. Enligt kravmodellen är det optimala att ha höga krav och att själv ha 

befogenhet över dessa krav. Studien visar också på att respondenterna intar olika roller på 

sina arbetsplatser och att flera av dem har svårt för att skilja på yrkesroll och privatroll. 

Gränsen mellan dessa roller är hårfin och det är lätt att omedvetet falla in i en av rollerna.  
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Kapitel 1 Inledning 

 

Vår uppsats bygger på en vidare undersökning från vårt tillämpningsarbete där vi undersökte 

hur frisörer påverkades av ständig interaktion med människor och om detta påverkade deras 

arbetsinsats och privatliv (Dandanell, Sandell & Turpeinen 2010). Huvudteorin vi då använde 

oss av var Goffman och hans teori som handlar om rollväxlingar och kommunikation. Vi hade 

efter avslutat tillämpningsarbete för avsikt att vidare undersöka hur de anställda utan 

personliga möten, men som ändå befinner sig i en ständig interaktion med andra människor i 

kundorienterade yrken påverkas. Det var framför allt de anställda inom kundtjänst som 

befinner sig i interaktion över telefon och IT som skulle bli vår målgrupp. Denna avsikt 

utvecklades dock när vi kom i kontakt med Foucault och hans maktteorier, och detta gjordes 

under kursen Identitet och styrning i dagens arbetsliv. Vårt intresse för hur den anställde 

hanterar kraven från ledningen samt från kunderna växte fram. Vi har en uppfattning om att 

yrken inom servicebranschen har skiftande karaktärer med olika krav och kontroll från 

ledning samt kunder. Vår målgrupp ändrades också, från endast anställda inom callcenters till 

anställda inom olika kundorienterade yrken, detta för att få en större bredd för vår 

undersökning. Vi var av den uppfattningen att en undersökning av anställda i callcenters 

skulle bli aningen begränsad. Vi bestämde oss för att undersöka anställda från olika 

kundorienterade yrken och det gemensamma för dessa anställda är att de alla har 

kundkontakter, vissa mer och andra mindre. Våra respondenter arbetar med allt ifrån 

butiksbiträde, bovärd, kundtjänst, banktjänsteman, servitris och säljare till egen företagare. 

Det vi finner intressant är att, trots den gemensamma nämnaren kundkontakt, så tror vi att det 

sker olika mycket kontroll och krav beroende arbetsbefattning och organisation. Vi är av den 

uppfattningen att makten kan visa sig ifrån de krav som ställs från ledning samt kunder och att 

dessa krav ibland kan vara motstridiga.  

 

Det sker dagligen många möten mellan oss människor, både i yrkeslivet och i privatlivet. 

Möten som vi inte alltid reflekterar över och hur det faktiskt kan påverka oss. I vissa yrken 

förekommer det fler, längre och närmre kontakter med kunder (Dandanell, Sandell & 

Turpeinen 2010:1). Det är under dessa möten som makten mellan anställda, kunder och 

ledning uppstår. Lind beskriver att säljare tidigare hade mer makt över relationen med sina 

kunder men att detta har ändrats och att säljaren har hamnat i ett underläge gentemot kunden. 

Kunden styr och har därigenom tagit makten över situationen (Lind 2009:7). Även Abiala 

skriver i sin avhandling om att det inte längre är självklart att säljaren har makten i 

kundrelationen. Hon skriver: 

 

/…/ serviceanställdas arbete handlar om att acceptera ojämlikhet och att bli 

respektlöst behandlad. (Abiala 2000:111)   
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Vi tycker oss ha sett att förhållandena inom kundorienterade yrken har ändrats och så även att 

det har skett en förändring i företagsutvecklingen. Det finns en tuffare konkurrens mellan 

företagen idag och vi anser att företagen är i behov av att vara mer serviceinriktade mot sina 

kunder. Detta innebär också att de anställda behöver vara mer serviceinriktade och 

tillmötesgående mot kunderna för att hjälpa sin arbetsgivare. Vi är av uppfattningen om att 

detta har ett samband och att kunderna idag har en mer framträdande roll i servicetjänsten och 

säljaren/anställde har en underordnad roll. Denna roll kan påverka dem att omedvetet eller 

medvetet ändra beteende beroende av vilken relation som uppstår i mötet mellan anställd och 

kund. I de olika relationerna kan det ske en rollväxling som kan vara svår att hantera för den 

anställde i kundorienterade yrken då de ständigt måste möta makten från ledningen samt 

makten som kunden innehar.  

 

Gustavsson menar att den kollision som kan uppstå utav makt från ledning samt makt från 

kunderna kan skapa en inre konflikt och kan påverka den anställdes helhetsbild på ett negativt 

sätt. Denna konflikt kallas för ” Two bosses dilemma” (Gustavsson 1997:41). Vi undrar hur 

länge man som människa klarar av att uppehålla den tillmötesgående fasad som krävs av de 

anställda i kundorienterade yrken, när kundernas krav inte kan tillmötesgå av ledningen och 

det tas ut på den anställde. Utifrån de här premisserna vill vi få en förståelse av hur de 

anställda i kundorienterade yrken påverkas av makt från ledningen samt kunder och om en 

kollision av dessa två aspekter kan uppstå samt hur de anställda hanterar detta.  

 

Då vi läser arbetsvetenskap och i framtiden kan komma att få en yrkesroll som innebär en 

ledande befattning anser vi att det är viktigt att ha en förståelse för hur de anställda kan hamna 

i en maktkollision och att de kan påverkas av detta.  

 

 

 

 1.2 Syfte 

Syftet med studien är att få en förståelse av om makt i form av de krav som ställs från ledning 

samt kunder påverkar de anställda i kundorienterade yrken och i så fall på vilket sätt? Vi vill 

även få en förståelse för hur de anställda upplever den interaktion och kommunikation som 

sker i arbetet.   

 

 1.3 Frågeställningar 

 På vilket sätt påverkas de anställda av den makt och de krav som ställs i möten med 

ledning och kunder? 

 På vilket sätt upplever de anställda den interaktion och kommunikation som de ställs 

inför inom kundorienterade yrken? 
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 1.4 Definition av begrepp 

I studien använder vi begreppet interaktion som enligt oss innebär den kontakt och det 

samspel som infinner sig mellan människor i ett möte.  

 

Vi använder oss av begreppet makt utifrån Foucaults definition som innebär att makt är ett 

styrkeförhållande i mänskliga relationer (Foucault 2004). Vi väljer också att likställa 

begreppet makt med begreppet kontroll och säger med det att den som har möjligheten att 

kontrollera situationen även är den som har makten i situationen.  

 

 1.5 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa vårt arbete till kategorin anställda i kundorienterade yrken då det i 

denna kategori sker mycket möten mellan människor vilket är det vi har för avsikt att 

undersöka. 

Vi har även valt att avgränsa oss geografiskt endast till Västra Götalandslän.  

  

 Kapitel 2 Tidigare forskning 

 
I det här avsnittet har vi sammanfattat den tidigare forskning som vi funnit intressant för vår 

studie. Här finner vi bland annat artiklar som berör callcenters och andra kundorienterade 

företag och hur de hanterar kundmöten, men även maktperspektivet är framträdande i några 

artiklar. Vi presenterar den tidigare forskningen i två teman: makt samt interaktion och 

kommunikation.     

 
 

 2.1 Makt  

I artikeln Teamworking and emotional labour in callcenters skriver Antony Lindgren och Per 

Sederblad om maktrelationer som förekommer på callcenters samt den sociala interaktionen 

med kunderna (Lindgren och Sederblad 2003:180–184). En form av kontroll som Lindgren 

och Sederblad menar utövas på callcenters är den tekniska kontrollen, som innebär att med 

teknikens hjälp kan ledningen övervaka sina anställda. Med direkt övervakning kan 

arbetsledaren bland annat avlyssna de anställdas samtal. Rasterna är korta och de anställda är 

övervakade vad gäller samtalstider, toalettbesök och pauser (Lindgren och Sederblad 

2003:180). Ytterligare en form av kontroll är den traditionella, byråkratiska kontrollen. Denna 

innebär givna instruktioner och regler. Även ideologisk kontroll, som innebär att 

arbetsgivaren utnyttjar sina anställdas lojalitet i ett kontrollerande syfte (Lindgren & 

Sederblad 2003:180f). Vid traditionella formerna av kontroll påträffades, i studien, alienation 

i brist på ansvar för servicens kvalitet. Likaså motstånd mot kontrollen påträffades, även om 

detta inte alltid var uppenbart (Lindgren och Sederblad 2003:183). Vi har valt att använda 
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artikeln i vår uppsats på grund av att den tar upp maktrelationer som kan förekomma i arbeten 

där social interaktion äger rum. 

 

I Athulang Mutshewas artikel, A theoretical exploration of information behaviour: a power 

perspective, skriver Mutshewa inte om de olika definitionerna av informationsbeteende utan 

har valt att förklara att informationsbeteende är hur människor närmar sig samt hanterar 

information (Mutshewa 2007:249). Det finns olika perspektiv av begreppet makt, från att ses 

som en enkel företeelse som en individ antingen kunde inneha eller inte inneha till ett mer 

komplext synsätt där makt ses som en relation mellan två krafter. Forskare inom detta ämne 

har alltid hävdat att det finns ett samband mellan information och makt. Ett exempel man 

gärna använder är liknelsen ”information is power” (”information är makt”). Enbart att inneha 

information kan vara en källa till makt. De som innehar eller har tillgång till vissa uppgifter 

kan använda det för att främja sina intressen och därför kan det antas att det finns ett samband 

mellan informationsbeteende och makt enligt Mutshewa (2007:249). En annan punkt som är 

nära förknippat med information och makt rör yrkeskunskaper. Den professionella kunskapen 

kan användas som en källa till makt. Vilket kan innebära att personer som har någon speciell 

kunskap, och som inte är beroende av någon annan medlem i gruppen, kan påverka tänkandet 

och beteendet hos de andra (Mutshewa 2007:250). 

 

Enligt Mutshewa kan makt klassificeras enligt maktbaser. De vanligaste maktbaserna är; 

Tvingande makt som bygger på en förmåga att hota eller förvalta någon form av bestraffning, 

belönad makt bygger på löftet om ekonomiska eller ickeekonomiska ersättningar av den 

individ som har kontroll över resurserna, någon form av belöning. Legitim makt bygger på ens 

inflytande genom ett arbete och position eller den status man innehar, referent makt innebär 

att vara omtyckt och respekterad av andra, expert makt grundar sig i överlägsna kunskaper 

och informationsmakt bygger på förmågan att kunna övertyga genom argumentation 

(Mutshewa 2007:254). Inom de typer av makt som beskrivs ovan finns det olika sätt att 

begripa dem. Till exempel kan makt begripas som en aspekt av mänskliga relationer. 

Mutshewa skriver dessutom: 

 

… power can be viewed as a personal trait or power can be viewed as a 

consequence of a position within a hierarchy (Mutshewa 2007:254) 

 

Detta innebär att makt kan ses som något som människor kan ha och använda som ett verktyg 

och man kan använda det för att främja sina intressen (Mutshewa 2007:254). 

Människor utövar makt i sina roller och arbetsroller genom att tillämpa och använda 

information enligt Mutshewa (2007:258). Mutschewas artikel är användbar i vårt arbete då det 

tar upp om olika maktutövningar som kan förekomma i relationer mellan människor.  

 

Anna-Maria Ljungblad och Katharina Näswall som skrivit artikeln Kan socialt stöd och 

coping mildra av stress på ohälsa? som bygger på en studie om ohälsa. Artikeln tar bland 

annat upp att den arbetsrelaterade stressen har ökat betydligt under senare år vilket antas bero 
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på minskade organisationer, större krav samt lägre tolerans för olikheter i prestationer 

(Ljungblad och Näswall 2009:27f). Ljungblad och Näswall beskriver stress som: 

 

… ett resultat av en obalans mellan upplevda krav och individens resurser att 

möta kraven. (Ljungblad och Näswall 2009:28)  

 

Ljungblad och Näswall skriver att om en obalans uppstår för individen behöver detta inte leda 

direkt till ohälsa utan det är först när långvarig obalans i kombination med för lite 

återhämtning som ohälsa uppkommer. Ljungblad och Näswall menar att arbetsrelaterad stress 

uppkommer i form av krav på individen samt hur stort utrymme individen har för kontroll och 

påverkan på sin situation. De menar att en individ som ställs inför alltför höga krav och har ett 

litet utrymme till kontroll och påverkan på sin arbetssituation är utsatt för större risk att 

drabbas av ohälsa än den som har möjligheter att till exempel påverka sin arbetssituation eller 

har krav på sig som inte är vare sig orimligt höga eller allt för låga då även detta kan leda till 

stress (Ljungblad och Näswall 2009:28). På området socialt stöd diskuteras huruvida stöd och 

tillhörighet har en positiv påverkan på stress eller inte (Ljungblad och Näswall 2009:30f). 

Många forskare hävdar att socialt stöd har en mildrande effekt vid arbetsrelaterad stress samt 

hälsan i övrigt. Vissa forskare sträcker sig så pass långt som att säga att socialt stöd till och 

med har en positiv inverkan på livslängden. De menar även att felaktigt stöd kan få motsatt 

effekt och istället öka negativ stress och ohälsa. 

 

Ljungblad och Näswall har gjort en studie där de vill undersöka effekterna av coping och 

socialt stöd och resultatet från denna studie visar på att socialt stöd från chefen visar på en 

svagt mildrande effekt på relationen mellan arbetsbelastning och fysisk ohälsa. De anställda 

med högre socialt stöd från chefen visade tecken på högre fysisk ohälsa när 

arbetsbelastningen ökade. När sedan arbetsbelastningen minskade visade de med stort socialt 

stöd från chefen ohälsa i lägre grad än de som hade litet socialt stöd från chefen. Ljungblad 

och Näswall menar att det finns flera anledningar till detta motsägelsefulla resultat och en av 

dem kan vara att chefen använder ett opassande socialt stöd vid hög arbetsbelastning 

(Ljungblad och Näswall 2009:36–41). Vidare uppvisade studien ett svagt samband på att ett 

högre kollegialt stöd har en mildrande effekt på sömnproblem när arbetsbelastningen är hög. 

De med högt socialt stöd märkte inte nämnvärt av sömnsvårigheter när arbetsbelastningen 

ökade medan de som hade litet socialt stöd märkte en markant skillnad vid hög 

arbetsbelastning (Ljungblad och Näswall 2009:36–41). Då vi anser att arbetsrelaterad stress 

och ohälsa blir allt vanligare, såväl i den yrkeskategori vi studerar som i många andra, anser 

vi att denna artikel är relevant för vår studie. 

 

  

 2.2 Interaktion och kommunikation 

Kristina Abiala skriver i sin avhandling, Säljande samspel – en sociologisk studie av privat 

servicearbete, om möten mellan människor. Studien har utförts på anställda i privat sektor 
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som har daglig kontakt med kunder. Abiala beskriver arbetet som ett rollspel där den anställde 

befinner sig på en scen. Kunden blir en medspelare och organisationen blir regissören enligt 

Abiala (2000:123). Enligt Abiala behöver servicearbetare efterlikna och ge uttryck åt känslor 

som kan uppkomma i kundmöten men som de inte alltid besitter. Förekommande osäkerhet 

skall inte visas utan bör döljas och eventuella motsägelser bör istället negligeras. Den 

anställdes brist på kontroll över sina känslouttryck kan bidra till inre konflikter och då är det 

av vikt att lyfta fram de förväntningar som ligger i rollen. Abiala varnar för att känsloarbete, 

som ett serviceyrke kan kräva kan leda till en känsla av främlingskap från det egna jaget 

(Abiala 2000:124).  

  

Genom studien framkommer det att alla hanterar relationen mellan privatrollen och 

yrkesrollen på olika sätt. Abiala beskriver tre olika hållningar som en servicearbetare kan anta 

i yrken som kräver känsloarbete. Det första innebär att den anställda identifierar sig helhjärtat 

med arbetet. Jobbet känns då inte som ett agerande. Detta innebär att den anställde upplever 

att den är samma person både på jobbet och hemma. En nackdel är att kundernas kritik och 

negativa hållning lättare uppfattas som personliga angrepp. De två andra hållningarna innebär 

ett mer hälsosamt fjärmande mellan den privata rollen och yrkesrollen. I den andra hållningen 

känner arbetaren skillnaden mellan privat- och yrkesroll, men känner sig ibland falsk då de 

agerar i rollen. De kan anklaga sig själva, både för att de agerar överhuvudtaget, och för att de 

inte agerar bra nog. Den tredje hållningen till yrkesrollen innebär att agerandet accepteras och 

ses som ett positivt krav i yrket. Servicearbetaren ser sig som en aktör med arbetsplatsen som 

scen (Abiala 2000:126f). Servicearbete är en balansgång mellan privata känslor och 

känslouttryck i företagets tjänst. Mellan privatliv och arbete finns det inte alltid en klar gräns. 

Det händer att servicearbetare låter arbetet eller kunderna inta privatlivet vilket kan innebära 

till exempel att starka känslor som uppkommer på arbetet ibland kan komma att få utlopp 

hemma. Abiala skriver också om att kunder kan försöka att förvandla den professionella 

relationen till en mer familjär relation (Abiala 2000:131f). Att samspela med andra är en 

viktig del i serviceyrken och är även en stor del av arbetet. Om man har känslomässig kontakt 

med arbetskollegor i samma organisation kan detta påverka anställdas prestationer och det är 

fördel för den anställde. Det är viktigt att det finns ett utrymme; bakom kulisserna, där de 

anställda kan lufta sina känslor. De som samspelar mycket med andra människor på 

arbetsplatsen verkar också utveckla en känsla av att vara autentiska och känner sig inte falska 

trots ett känsloarbete. De löper då inte samma risk som andra att bli deprimerade som en 

effekt av arbetet (Abiala 2000:144f). Abiala skriver att det är mycket viktigt för anställda i 

serviceyrken att ha självständighet i arbetet. Att ha kontroll över sitt arbete minskar känslan 

av att vara falsk och ökar positiva känslor. Det är svårt att på ett generellt sätt resonera om 

anställda påverkas negativt eller positivt av servicearbete då ett antal faktorer både på 

individuell samt organisatorisk nivå kan komma att spela roll (Abiala 2000:146). Vi finner 

Kristina Abialas avhandling relevant för vårt arbete då hon tar upp samspelet mellan kund och 

säljare och hur människor kan påverkas av detta. 

  

I Knowledge Appreciation – A mature approach to the effective use of knowledge for 

performance improvement skriver Sipping om vad det innebär att vara en organisation som 
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arbetar med kunskapsuppskattning (Sipping 2007:161). Frasen Knowledge Appreciation 

(kunskapsuppskattning) framhäver den positiva aspekten av att använda kunskap i 

organisationer. För Sipping representerar frasen den mänskliga sidan av att hantera kunskap 

och dess fördelar kan göra arbetsplatserna effektivare (Sipping 2007:162). 

 

Knowledge Appreciation innebär erkännande av kunskapens värde, vilket kan finnas överallt, 

i system eller i människor, och viljan att stödja, utveckla och finansiera de resurser som gör 

detta tillgängligt. En annan grunddel är att uppskattning av kunskap i organisationer kan göra 

verklig skillnad för dess framgång eller misslyckande. Det Sippings beskriver är en mogen, 

självsäker organisation i en konkurrenskraftig värld. En organisation som ska värdera kunskap 

för att aktivera all personal att arbeta mot gemensamt överenskomna mål och respektera varje 

kollegas bidrag till uppfyllandet av dessa mål (Sipping 2007:162). 

Sippings skriver om att omstruktureringar i organisationer ofta görs och som chefens arbete är 

att göra organisationen mer effektiv och mer produktiv. Detta innebär att alla medarbetare och 

deras arbete finns där för ett syfte och för att tillföra ett speciellt bidrag till verksamheten. Så 

det är viktigt att veta hur varje person passar in i pusslet och vilken kunskap och kompetens 

de har. Det är av vikt att alla i verksamheten, på alla nivåer, är inkluderade i en samlad 

kunskapspool. Att uppskatta vilka människor är, vad de gör och vad de vet är viktigt för att 

skapa en sammanhållning till en organisation menar Sippings. Alla spelar en roll i att nå 

målen i en organisation. När det finns olika kunskaper till hands kan det skapas fler effektiva 

organisationer (Sippings 2007:164).  

 

Det som skiljer Knowledge Appreciating-organisationer från andra organisationer är 

satsningar på personalens välbefinnande och utveckling. Det räcker inte att bara veta vilka de 

anställda är, vad de gör och vilka tekniska och personliga egenskaper de har. Det är också 

viktigt att veta vad som motiverar dem att prestera och att bidra med idéer som hjälper 

organisationen att övervinna hinder och utmaningar (Sipping 2007:166). Coachning och 

mentorskap har alltmer erkänts som ett kraftfullt sätt att hjälpa människor i sina karriärer. Det 

kan användas för att gynna människor i olika stadier av karriären, gäller dem som är i toppen 

av karriären till de som kommer in i nya yrken eller nya organisationer enligt Sipping 

(2007:167). Då våra respondenter lade vikt på uppskattning från kunder ville vi ha med denna 

artikel som tar upp om feedback. Vi ser feedback som en form av uppskattning.   

 

I Det goda tjänstearbetet skriver Gustavsson om hur det är att arbeta inom en 

tjänsteverksamhet med intensiva kundkontakter. Gustavsson skriver om tjänstearbete som 

innefattar intensiva kontakter med kunder och hur dessa kontakter är annorlunda jämfört med 

arbeten utan kontakter. Gustavsson skriver om mötet mellan den anställde och kunden och att 

dessa möten är avgörande för kundens upplevelse av kvalitén. Vikten av dessa möten är 

viktiga och att en positiv relation skapas av personalens beteende gentemot kunden. Säljaren 

bör möta kunden med ett tillmötesgående, vänligt och pålitligt sätt (Gustavsson 1997:1f). 

Gustavsson menar att interaktionen i tjänstemötet är ett dynamiskt samspel vilket påverkar 

den anställdes upplevelse av arbetet. En viktig aspekt av detta är att den anställde i stor 

utsträckning även använder sig själv i detta samspel genom att använda sina kunskaper och 
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sin personlighet (Gustavsson 1997:3). Det kan ibland uppstå situationer där relationen mellan 

kund och anställd känns hotad och i dessa situationer ställs det speciella krav på personalen. 

Enligt Gustavsson är det viktigt att problemen reds ut eftersom den anställde är en del av 

tjänsten i företaget och att det finns en risk att företaget annars ”förlorar” kunden. Gustavsson 

menar att den anställde kan uppleva en kollision av makt från ledning samt makt från 

kunderna och att detta kan frambringa en inre konflikt inom den anställde. Gustavsson kallar 

denna konflikt kallas för ”Two bosses dilemma” (Gustavsson 1997:41). 

 

Gustavsson tar fasta på att det kan vara en fördel om de anställda inom servicebranschen är 

villiga till att ändra sitt beteende utifrån de situationer som kan uppstå i serviceyrket och 

menar att de som kan uppvisa flexibilitet och samarbetsförmåga är bäst lämpade för 

serviceyrken (Gustavsson 1997:39–41). För att den anställde som åstadkommer själva tjänsten 

skall kunna prestera sitt bästa måste hon/han få en viss frihet att fatta egna beslut. Att vara 

noga övervakad eller kontrollerad av företaget kan skapa missnöje hos den anställda och det 

kan få en indirekt verkan på relationen mellan företaget och kunden. Det framkommer även i 

studien att personal med daglig kundkontakt upplever större variation och har en större 

helhetsupplevelse, upplever dessutom att arbetsuppgifterna betydligt viktigare samt att de ser 

tydligare resultat än de som har mindre kontakt med kunder (Gustavsson 1997:42f). Det sker 

även en rutiniserad interaktion och det vill säga att det finns rutiner samt regler för hur den 

anställde skall bemöta kunden i en organisation. Ledningen påverkar den anställdes beteende, 

med tanke på hur kunder vill bli bemötta, för att gynna organisationen och dess tjänster. 

Rutinarbetet är även ett skydd mot exempelvis personangrepp som de anställda kan få uppleva 

(Gustavsson 1997:44f). Detta för att individen ska kunna behålla sin identitet och självkänsla, 

eftersom ett kundintensivt tjänstearbete är oerhört krävande (Gustavsson 1997:49). Den här 

typen av arbete kräver dock att man håller tillbaka känslor för att man skall kunna framkalla 

den sinnestämning som krävs vid kundkontakt (Gustavsson 1997:45). 

 

Gustavsson tar i sin artikel upp om hur det är att arbeta i tjänstesektorn och samspelet mellan 

människor och då vi är intresserade av interaktionen mellan säljare och kund är denna artikel 

användbar för oss. 

 

Ivarsson och Larsson har i artikeln, Anställdas upplevelse av interaktionen med 

kunder/mottagare i tjänstesektorn, sammanfattat forskning inom den svenska tjänstesektorn. 

Artikeln summerar flera studier med den gemensamma nämnaren arbetsvillkor inom 

tjänstesektorn. Studierna visar på att kundnöjdhet är något som präglar tjänstesektorn och att 

anställda skall ha ett sätt mot kunden som gör att kunden känner igen sig och kan identifiera 

sig med. Den som erbjuder tjänsten ses närmare som en del av tjänsten i fråga. Forskning 

visar även på att olika kunder inte föredrar samma typ av bemötande och att det är den 

anställdes ansvar att anpassa sig till kunden och dennes behov då det är hur servicen utförs 

som skiljer företag åt inom samma bransch (Ivarsson och Larsson 2008:43f). Det finns även 

forskning som liknar arbetsrelationer inom tjänstesektorn vid ett äktenskap och att långvariga 

relationer medför att anställda kan förutse kundens behov. Detta gör att kunden känner sig 
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nöjd och förblir lojal till sin tjänsteleverantör. Ledningens krav antyder även att de anställda 

skall utveckla vänskapsrelationer med kunderna (Ivarsson och Larsson 2008:44). 

 

Ivarsson och Larsson skriver att tjänstearbete mer eller mindre automatiskt genererar 

känslomässig dissonans och menar att det i så fall finnas en inneboende konflikt mellan 

yrkesrollen och den anställdes personlighet, något som kritiserats av andra forskare som 

menar att vissa tjänsteanställda har en fallenhet för att kunden skall trivas medans andra får 

anstränga sig lite extra. Det hänvisas till äventyrsguider som jämför sitt arbete med en 

teaterpjäs eller en föreställning då den tjänsteanställde döljer sina äkta känslor i kundmötet. 

Vissa menar att som tjänstearbetare spelar man en roll (Ivarsson och Larsson 2008:45f) . 

Vidare skriver Ivarsson och Larsson (2008:46f) att tjänstearbeten inte har några klara gränser 

mellan yrkesroll och privatroll och att det även kan vara problematiskt att skilja anställd, 

arbetsprocess och produkt åt. Ytterligare ett påstående handlar om att såväl kunder som de 

tjänsteanställda flirtar med varandra i mötet samt att humor används frekvent som en strategi 

för att få kunder då det anses lättare att övertala en glad person (Ivarsson och Larsson 

2008:48). Tjänsteanställdas underordning till kunden framträder här då den tjänsteanställde 

skall anpassa sig till kundens nyckfulla begäran. Tjänsteanställda kan endast le trots att 

kunden kan vara både otrevlig och oförskämd (Ivarsson och Larsson 2008:49f). Ivarsson och 

Larsson menar att underordningen endast är implicit men dock alltid närvarande.  

 

Lars Ivarsson och Patrik Larsson bidrar även till forskningen med en egen enkätstudie som 

innefattade strax över 1000 personer som hade daliga kundkontakter i sina arbeten. Studien 

bekräftar det mesta av påståendena ovan men med ett stort undantag nämligen att 

tjänstearbetare inte anser sig underlägsna sina kunder. Endast 3 % kände sig underordnade i 

kundmötet och samtliga av dessa var relativt unga. Istället ansåg 34 % att de var överordnade 

kunden i kundmötet samt 63 % ansåg sig som jämlikar (Ivarsson och Larsson 2008:53–56). 

Ivarsson och Larsson bekräftar även att fyra av tio tjänsteanställda visar tecken till social 

utmattning. Det är främst män över 35 år som drar sig undan mänsklig kontakt på sin fritid. 

Studien ger även stöd åt att tjänsteanställda känner arbetstillfredsställelse vid kundkontakter. 

Hela 98 % ansåg att kundkontakten var det största skälet till tillfredsställelse i arbetet 

(Ivarsson och Larsson 2008:53–56). Denna artikel tar upp den anställdes upplevelse av 

interaktionen med kunder och är därigenom av intresse för vår studie. 

  

I Service encounters as rites of integration: an information processing model skriver Caren 

Siehl, David Bowen och Christine Pearson om möten mellan säljare och köpare i form av riter 

som används i interaktionen. Dessa riter definieras som sociala drama med tydliga roller: 

 

Rites are social drama with well-defined roles for people to perform. (Siehl m.fl. 

1992:543).  

 

Riter och ritualer hjälper även till att skapa en tillfällig känsla av närhet mellan säljaren och 

köpare vilket kan etablera ett psykologiskt engagemang mellan leverantören av tjänsten och 
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kunden. Engagemang mellan säljare och köpare underlättar dels informationsutbytet som är 

nödvändigt i möten mellan säljare och köpare men också kundens belåtenhet över servicen 

(Siehl m.fl. 1992:537).  

 

Organisationer som inriktar sig på service måste uppfylla två grundläggande krav varav det 

första är att organisationen behöver få och bearbeta informationen från kunderna. Detta är en 

process för att organisationen skall kunna fullfölja sina åtaganden och kunna genomföra sitt 

uppdrag gentemot kunden. I detta fall kan informationen ses som råmaterialet för att kunna 

möta kunder men även för att öka produktiviteten och effektiviteten. Det andra är att servicen 

är en form av engagemang och informationen skall vara angelägen för kunden. Engagemang 

är viktigt för relationen mellan den serviceanställda och kunden. Den serviceanställda 

förväntas vara empatisk, förstående och innefatta hög grad av engagemang gentemot kunden. 

Kunden måste lita på att de blir bra bemötta i servicesituationen, att säljaren levererar den 

information kunden vill ha och att kunden får den service den betalar för. Kunden bedömer 

och utvärderar kvalitén på servicen vilken ofta kännetecknas av ofullständig och tvivelaktig 

information, enligt Siehl, Bowen och Pearson (1992:537). Artikeln tar även upp hur rutiner 

kan vara till hjälp för att de serviceanställda generellt skall kunna handskas med kunder. 

Rutinerna används också som en form av självkontroll för att skydda sig själv i interaktionen 

som sker med kunden men även för att få en möjlighet att uppnå förutsägbarhet samt graden 

av engagemang (Siehl m.fl. 1992:543).  

 

Graden av engagemang kan bestämmas mellan högt, medium eller lågt engagemang. I ett lågt 

engagemang är säljaren begränsad i kommunikationen och kvalitén på samtalet är sämre. Ett 

högt engagemang innebär istället att säljaren är mer aktiv i kommunikationen och att samtalet 

flyter på. När det gäller gester innebär det låga engagemanget att gesterna är betydligt mindre 

omfattande till skillnad från ett högt engagemang som kan innebära fler och större gester. Det 

samma gäller för ögonkontakt och ansiktsuttryck men även det fysiska avstånd säljaren har till 

kunden. En lägre grad av engagemang innebär också att säljaren inte kan visa empati för 

kunden till skillnad från säljare med större grad av engagemang (Siehl m.fl. 1992:546). Det 

höga psykologiska engagemanget innebär att relation är öppen till sin karaktär mellan kunden 

och den serviceanställda. Den öppna relationen liknar mer en vänskapsrelation än en 

professionell relation vilket leder till bättre kommunikation och samarbete och att kunden 

känner att säljaren är genuint intresserad av denne som person (Siehl m.fl. 1992:541). 

Serviceföretag som kan innefattas av immateriella tjänster kräver desto högre grad av 

psykologiskt engagemang av säljaren (Siehl m.fl. 1992:542). Riter skiljer sig mellan olika 

organisationer men riterna kan även användas för att överföra, anta och förstärka riter och 

normer. De hjälper även till att föra de anställda i organisationen samman (Siehl 1992:544). 

Siehl, Bowen och Pearson skriver att en organisation som präglas av ett lågt engagemang 

förslagsvis kan ändra en eller två element som utmärker det låga engagemanget och på så vis 

får kunden åtminstone en medelhög känsla av engagemang (Siehl m.fl. 1992:552). 

 

Siehl, Bowen och Pearson menar också att det bör finnas en överensstämmelse mellan den 

anställde i tjänsteföretaget och organisationen för att bra resultat skall uppnås. De menar att 
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den anställde agerar utifrån fyra olika förhållningssätt. Det första innebär att den anställde inte 

har möjlighet att skilja sina egna känslor från det som organisationen vill att denne skall 

uppvisa gentemot kunden. Det andra förhållningssättet innebär att den anställde känslomässigt 

avskärmar och visar upp falska känslor gentemot kunden. De anställda som använder detta 

förhållningssätt kan tidvis få svårt att veta när de spelar en roll och när de inte gör det. I det 

tredje förhållningssättet antar den anställde organisationens normer och regler för sina egna 

och det fjärde innebär att den anställde över tid har övertagit organisationens riter och att detta 

ändrat den anställdes definition av sig själv och att den anställde kan ändra sitt beteende för 

att få en tillfällig närhet till kunden (Siehl m.fl. 1992:552). Denna artikel tar upp om hur den 

anställde förhåller och engagerar sig i kunderna i sitt arbete samt behandlar interaktionen och 

kommunikationen som vi är intresserade av och är därmed användbar för studien.  

 

Bertil Lind skriver i sin artikel, Communication -A platform for mutual messages exchange, 

om olika kommunikationsmodeller och om hur kommunikationen kan ändra strategi. När det 

gäller relationen mellan säljare och kund har det av tradition förekommit att kunden har varit 

beroende av säljaren och att kunden har haft den passiva rollen. Idag är situationen 

annorlunda och rollerna ses ur ett annat perspektiv då kunden har mer inflytande och är den 

som är aktiv i mötet. Det är kunden som har makten att avgöra när och vad man vill köpa och 

vilken säljare kunden har för avsikt att göra affärer med (Lind 2009:7). Informationskanalerna 

är oerhört viktiga för ett företag då de lever på kunderna. Lind tar även upp den traditionella 

kommunikationsmodellen Shannon - Weaver det är en teknisk modell som han illustrerar hur 

den interpersonella kommunikationen går tillväga när man sänder ett meddelande. Denna 

modell har blivit kritiserad då kommunikationen visar sig vara envägs, det visar sig att när 

meddelandet i kommunikationen har nått målet så visar det ingen tendens till feedback (Lind 

2009:9). Lind illustrerar även en ny kommunikationsmodell. Där säljarna som har olika 

karaktärer inkluderas i denna plattform, där kunden ingår i detta forum och tar emot olika 

budskap från säljarna. Det sker en perception då kunden avgör, dömer och ändrar sin handling 

efter sin intention (Lind 2009:10). Lind skriver om kommunikation och hur kommunikation 

kan ändra strategi mellan säljare och kund och är därmed av intresse för vår studie. 

 

 Kapitel 3 Teori 

 
I detta avsnitt skall vi presentera de teorier som vi vill använda oss av i vår tolkning av 

empirin. Detta görs genom våra tidigare presenterade teman. Främst använder vi Foucault och 

hans syn på makt i mänskliga relationer då vårt syfte är att se hur de anställda upplever 

makten och kraven i de relationer som de befinner sig i. Vi finner även Karasek och Theorells 

kravmodell intressant då kraven från ledningen kan spegla sig i de anställdas arbetsuppgifter, 

vilket kan innebära att vissa har en större frihet i sitt yrkesutövande medans andra är mer 

begränsade. Goffmans rollteori är intressant för oss då det kan förekomma rollväxlingar i 

möten med människor och våra respondenter är i daglig interaktion med människor. Alla tre 

teorier förutsätter att det finns en relation människor emellan.  
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 3.1 Makt  

Makten kan ses som ett svårdefinierat begrepp. Något som är ständigt närvarande samtidigt 

som det är undangömt, både synligt samtidigt som det är osynligt. Enligt Foucault är makten 

inte något som var man kan frigöra sig ifrån utan den finns alltid med i alla sociala relationer. 

Foucault definierar makten som ett ständigt verksamt och ideligen föränderligt 

styrkeförhållande. Detta innebär att makten är konstant föränderlig och ständigt behöver 

förhandlas i samtliga sociala relationer. Han menar även att makten inte är ett fenomen som är 

enhetligt utan styrkeförhållandet kan anta olika former. Formen ändras beroende på olika 

faktorer som till exempel ekonomiska resurser, fysisk styrka och intellektuella kunskaper. 

Foucault menar att mycket av maktutövningen sker genom en tydlig gränsdragning mellan till 

exempel laglig/olaglig, normal/onormal (Foucault 2004).     

 

Foucault anser att makten oftast återger något negativt som att till exempel ”sätta stopp för” 

eller ”förhindra” men att makten istället skall ses som produktiv och möjliggörande (Foucault 

2004). Han hävdar till och med att ingen del av det mänskliga livet har lämnats opåverkat från 

makt och maktutövning. Foucault menar att makten inte heller är en egendom eller egenskap.  

 

Man måste kort sagt inse att denna makt är något man utövar snarare än 

besitter. (Foucault 2004:32)  

Foucault hävdar även att makten skapar kunskap och kunskapsområden som antas vara 

sanningar och som genererar till fortsatt ojämna styrkeförhållanden och förlängd 

maktutövning. Foucault påstår även att makten inte kan existera utan att det finns motstånd 

mot makten. Foucault skiljer också på olika typer av makt; disciplinär och pastoral makt. Den 

pastorala makten innebär att individen görs till subjekt för sig själv och att makten används på 

så vis att kontrollen skall läggas på individen som en form av självdisciplinering. Utifrån 

Foucaults syn så är makten instabil och kan vara vändbar i alla relationer. Enligt Foucault så 

finns det en intim relation mellan makt och frihet som är själva kärnan i Foucaults förståelse 

av makt. Foucaults andra maktperspektiv, den disciplinära makten är individualiserande, 

straffande samt dömande och är främst en produkt av disciplinering och tvång.  

 

Den disciplinära makten är nämligen en makt som istället för att beröva och 

uppbära ser som sin huvudsakliga uppgift att ”dressera” eller, förmodligen, att 

dressera för att bättre kunna beröva och uppbära desto mera. /… / Den 

disciplinära maktens framgång hänger förmodligen samman med att den 

begagnar så enkla medel: den hierarkiska översynen, det normaliserade 

systemet för bestraffning och belöning. (Foucault 2004:171)     

Att använda oss av Foucaults teori om makt i vårt arbete passar bra då Foucault ser hur 

människan påverkas i sammanhanget och hur utövandet av makten hanteras.   
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 3.2 Interaktion och kommunikation 

Karasek och Theorell har utformat en krav modell för att kunna förutspå individens hälsa och 

välbefinnande i arbetslivet. Modellen är till för att man skall kunna förutsäga de effekter som 

kan uppstå efter arbetsutformningen. Krav modellen kan delas in i två olika aspekter dels att 

man har kontroll över uppgiften men även att man har möjlighet att styra och bestämma över 

hur arbetsuppgiften skall utföras. Enligt Karasek och Theorells modell så finns det olika 

kombinationer av psykologiska krav i kombination med kontroll över arbetet som kan leda till 

olika resultat såsom inlärning och arbetsmotivation (Karasek och Theorell 1990:32).  

 

Karasek och Theorell definierar det goda arbetet med att den anställde har ett jobb med höga 

krav på arbetet samt hög kontroll som innebär att den anställde får utlopp för sin kompetens 

och drivkraft. Höga krav i kombination med lämplig kontroll medför ett aktivt tillstånd som 

har en positiv påverkan då den anställde upplever en stor tillfredställelse samt 

arbetsmotivation. I ett sådant optimalt tillstånd möter den anställde utmaningar med en känsla 

av tillfredställelse, en känsla av att kunna vinna och lära sig nya saker. En undersökning har 

gjorts över både den svenska och amerikanska populationen att dessa anställda som har 

kontroll som motsvarar arbetsuppgifterna visar en tendens på hög arbetstillfredsställelse samt 

att detta medför aktiv inlärning och utveckling (Karasek och Theorell 1990:35). Har den 

anställde höga krav utan kontroll över arbetssituationen blir arbetet istället psykologisk 

påfrestande. Psykologisk påfrestning behöver inte alltid skapa ohälsa utan kan leda till att den 

anställde bli mer motiverad än stressad (Karasek & Theorell 1990:35). Karasek och Theorell 

skriver om den kategori där man har låga krav på arbetet samt har en liten kontroll till att 

kunna styra eller bestämma över arbetsuppgifterna och finns det inte några utmaningar ökar 

risken för att man blir uttråkad (Karasek &Theorell 1990:36). Karasek & Theorell tar även 

upp om den kombinationen där den anställde har för liten kontroll i förhållande till arbetets 

krav och detta kan leda till kontinuerlig stress och långsiktigt till psykosomatiska sjukdomar. 

Låga krav i kombination med stor kontroll över arbetet ökar dessutom risken för att man blir 

understimulerad. Detta definieras som de passiva arbetena (Karasek och Theorell 1990:36f). 

De anställda som har dessa passiva arbeten och inte har någon möjlighet att påverka sin 

arbetssituation, som att till exempel få sina idéer tillgodosedda, blir omotiverade. Långsiktigt 

påverkar detta även produktiviteten och kan, rent hypotetiskt, leda till ohälsa (Karasek och 

Theorell 1990:38). 
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Krav modellen är användbar i vår studie då den kan appliceras på arbeten av olika karaktär.  

 

 

 

Enligt Goffman (1974:220) liknas arbetssituationer vid en teater med skådespelare som spelar 

specifika roller. Han menar att interaktionen med kunder sker ”på scenen” eller i den främre 

regionen som han kallar det (Goffman 1974:97). Den främre regionen är den del av arbetet 

som kunden får insyn över och motsatsen är istället den bakre regionen, alltså den del som 

kunden inte får se, ”bakom kulisserna” (Goffman 1974:101f).  

 

 

… alla alltid och överallt, mer eller mindre medvetet, spelar en roll… Det är i 

dessa roller som vi känner varandra; det är i dessa roller som vi känner oss 

själva. (Goffman 1974:26)   
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I den främre regionen visar individer upp en fasad (Goffman 1974:28) som är en del av 

individens framträdande gentemot publiken, som är människor i omgivningen. I olika sociala 

roller förväntas ett speciellt uppträdande och det kan innebära att individen blir tvungen att 

anta egenskaper och karaktärsdrag som denne inte besitter i sitt riktiga jag (Goffman 

1974:33). Goffman (1974:109) beskriver rollbytet mellan den främre och den bakre 

regionen, främst i servicebranschen, där individen i ena stunden är sitt riktiga jag för att i 

nästa befinna sig bakom masken i den sociala rollen, som denne företräder. Goffman 

(1974:218) menar att den sociala rollen och det riktiga jaget kan vara svåra att skilja åt. Om 

den agerande inte har kontrollen att åtskilja den främre och den bakre regionen kan denne till 

slut befinna sig i en position där han eller hon inte vet vilken roll denne befinner sig i. Detta 

kan leda till att rollen som personen antar inte blir ”en lyckad dramaturgisk framställning” 

(Goffman 1974:122).           

 

Det som vi anser viktigast ur Goffmans teori för vår studie är bemötandet av kunder i 

kundorienterade yrken där ett pendlande mellan den främre och den bakre regionen är 

påtaglig.    

 Kapitel 4 Metod 

 
I denna del vill vi presentera hur vi valt att gå tillväga i vår studie . Detta sker genom en 

grundlig redogörelse av bland annat urval, intervjusituation och analys.     

 
     

 4.1 Vetenskaplig ansats 

Då vi ville nå en förståelse för hur individen påverkas av makt, interaktion och 

kommunikation valde vi att använda oss av det hermeneutiska perspektivet. Detta perspektiv 

innebär att vi endast med de olika delarna kan förstå helheten och helheten förstås med hjälp 

utav delarna, som en spiral eller cirkel (Alvesson & Sköldberg 2008:193f; Aspers 2007:23).  

 

De olika delarna är i det här fallet makten från ledning och kunderna samt interaktionen och 

kommunikation. Dessa olika delar har alla en inverkan på den enskilde individen. På det viset 

kan vi få en förståelse av helheten som är sammanfogad av dessa delar och då nå en förståelse 

för hur individen fungerar.  

 

Vi valde att utgå ifrån en abduktiv ansats, vilket innebär att utgångspunkten ligger i empirisk 

fakta men avvisar ändå inte våra teoretiska föreställningar. Under processens gång 

utvecklades dels det empiriska materialet, vilket är våra intervjusvar, och dels justeras och 

förfinas även våra valda teorier. Under arbetes gång reviderar vi våra teorier till empirin, vi tar 

endast med det som är relevant till våra intervjuer och studiens innehåll. Det sker en 

alternering mellan våra teorier och vår empiri, och de omtolkas successivt i skenet av 

varandra (Alvesson & Sköldberg 2008:55f).  
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 4.2 Kvalitativ metod och kvalitativa intervjuer 

I vår studie valde vi att använda oss av en kvalitativ metod som innebar att vi har utfört 

semistrukturerade intervjuer. På det viset får vi ta del av respondenternas egna ord om sin 

upplevda livsvärld (Kvale 2009:44f). Genom intervjuerna gick vi in i ett samtal med 

respondenterna för att skapa en förståelse för dem (Aspers 2007:133). På grund av att 

intervjuerna var av semistrukturerad karaktär fick vi möjligheten till att kunna fördjupa svaren 

från respondenterna genom att gå in i en dialog med dem (May 2001:150) men också för att 

kunna se skillnader i respondenternas svar och kunna jämföra dem.  

     

 4.3 Urval 

Vårt urval bestod av 10 respondenter, en man och nio kvinnor. De utgjorde inte någon 

specifik population, utan vi valde att intervjua personer ur olika kundorienterade yrken, så 

som till exempel callcenter, restaurang, butik och bovärd. Vi valde även att inte begränsa vår 

studie till en enda organisation utan ville se om det fanns skillnader inom olika yrken, även 

om det inte gått att nå ett generellt resultat med endast 10 respondenter. Detta innebar att 

respondenterna har gemensamt att de arbetar i kundorienterade yrken och utgör i och med 

detta ett strategiskt urval (May 2001:121). Respondenterna fick vi tag på genom egna 

kontakter, vilket gjorde att vi fick en naturlig ingångsport genom våra kontakter som försedde 

oss med namn och telefonnummer samt även i några fall förvarnade våra blivande 

respondenter att vi skulle ringa.      

 

 4.4 Material 

Intervjuguiden (bilaga 1) utformades genom att vi började med några inledande frågor för att 

få en beskrivning av respondenten och dennes yrke (Kvale 2009:150). Dessa frågor var även 

bra i inledningen av en intervju för att respondenterna skall bli mer bekväma i situationen.  

 

 4.5 Tillvägagångssätt 

Aspers (2007:13f) skriver att det är lämpligt att börja med att göra en form av förstudie för att 

testa om frågorna fungerar som man tänkt sig och därför genomfördes en testintervju. Vi 

använde oss av en av våra tilltänkta respondenter till testintervjun och resultatet av 

testintervjun blev att det endast gjordes ett fåtal ändringar inför resterande intervjuer samt 

förtydligande om vad vi menade med vissa begrepp. I och med detta valde vi att använda oss 

av intervjusvaren från testintervju i vårt resultat då denna intervju inte skilde sig särskilt 

mycket från de andra intervjuerna.  

 

Inför resterande intervjuer fick respondenterna välja var intervjuerna skulle utföras på grund 

av att de skulle känna sig bekväma och avslappnade i intervjusituationen. Detta resulterade i 

att intervjuer gjordes på ett kafé, på respondenters arbetsplatser, i biblioteket på Borås 

Högskola och några genomfördes även hemma hos respondenter. Intervjuerna tog mellan 20 

och 30 minuter vardera. Vi valde även att vara helt öppna med vårt syfte för undersökningen 

där vi förklarade vad vi var intresserade av att undersöka. Vi informerade även om 
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konfidentialiteten (Kvale 2009:88f) samt använde vi oss av diktafon i samtliga intervjuer. 

Diktafonen gjorde att vi inte tappat bort viktig information på vägen och att vi kunde använda 

oss av ordagranna citat (Kvale 2009:194f).  

 

 4.6 Bearbetning och analys av material  

När intervjuerna var gjorda transkriberades vårt material, vilket innebär att vi skrev ut 

intervjuerna ordagrant, med pauser och annat som kunde vara meningsbärande (Aspers 

2007:149). Kodningsarbetet började med meningskoncentrering av varje intervju, inklusive 

förstudien. Detta för att i korta, koncentrerade meningar få ut det väsentligaste ur varje stycke 

(Kvale 2009:221). Efter meningskoncentreringen valde vi att ytterligare koda vårt utskrivna 

material.  

 

Därefter valde vi att koda materialet med hjälp av färgpennor där varje färg representerade 

varsin kod. Det innebar att vi satte ut prickar i olika färger i marginalen av våra 

transkriberingar. Denna kodningsmetod kallas för marginalmetoden (Aspers 2007:171f).  Med 

hjälp av våra teorier hade vi fått fram våra teman och den struktur som vi ville ha på 

kodschemat. Till varje kod skrev vi en kodanvisning, den information om koden som 

vägledde oss så att vi praktiskt visste hur vårt empiriska material skulle kodas. Det var dock 

inte bara teorin utan också det empiriska materialet som avspeglades i kodschemat (Aspers 

2007:161f). Därefter sammanfattades resultatet av färgkodningen.  

 

 4.7 Etiska överväganden 

Vi har, i vår studie, tagit del av de forskningsetiska principer som gäller enligt humanistisk - 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att vi, i egenskap av forskare, har informerat alla våra 

respondenter om undersökningens syfte och hur denna kan komma att användas. 

Samtyckeskravet grundas i att vi var tvungen att få samtycke av samtliga respondenter innan 

intervjuerna genomfördes. Detta innebär att vederbörande själva fick välja om de ville delta i 

undersökningen eller inte (Kvale 2009:87f).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att vi aldrig får avslöja våra respondenter, utan den 

informationen som har utgjorts av personuppgifter och annat som kan demaskera dem har 

under arbetets gång lagrats så att inga utomstående kan ta del av detta. Vi valde att använda 

fiktiva namn för att förhindra att avslöja våra respondenters identiteter. Dessa fiktiva namn 

har vi använt oss av genom hela arbetet och när vi diskuterat vår studie. Detta innebär även att 

inspelat material har raderats från diktafon och dator. Nyttjandekravet hänvisar till att 

uppgifter som vi fått del av inte används till annat än den forskning/undersökning som 

respondenten gett sitt samtycke till (Kvale 2009:88f).    
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 4.8 Verifiering  

Om undersökningen mäter vad den var avsedd att mäta och resultaten kan ses som giltiga eller 

sanna är undersökningen valid (Kvale 2009:264). Kvale menar att validering är att kontrollera 

och ifrågasätta men att det inte enbart är resultatet som skall ha validitet, utan hela 

forskningsprocessen (Kvale 2009:268–270). För att undersökningen ska vara reliabel ska man 

kunna uppnå samma resultat genom likadana mätningar vid olika tillfällen. Undersökningen 

bör alltså ha den tillförlitligheten att andra forskare kan återupprepa undersökningen vid en 

annan tid och ändå komma fram till samma resultat (Kvale 2009:263).    

 

För att få en hög reliabilitet i vår studie har vi under intervjuerna med våra respondenter 

använt oss av exakt samma intervjufrågor. Vi spelade in alla intervjuerna och transkriberade 

dem, allt som var meningsbärande som kom från respondenten från ord till tystnad, skrevs 

med. Vi kodade alla intervjuer på samma sätt och det gjordes med hjälp av 

meningskoncentrering och färgkodning. Vi anser att vi med denna process har fått en hög 

reliabilitet. När vi utformade vår intervjuguide hade vi hjälp av vårt syfte och frågeställningar. 

Vi anser att vår studie är valid då vi har fått svar på vårt syfte och vår studie mäter det vi 

avsåg att mäta. 

  

 4.9 Förförståelse 

Innan studien hade vi en förförståelse som grundade sig i att övervägande del av anställda 

inom kundorienterade yrken befinner sig i ett underläge både gentemot ledningens krav men 

även gentemot kundernas krav. Vi föreställde att den anställde skulle påverkas negativt av den 

underkuvade situationen och vi hade också en bild av att de anställda var tvungen att ta 

hänsyn till de två olika maktperspektiven och att även detta skulle medverka till att påverka 

den anställde på ett negativt sätt. Då vi medvetet valt att undersöka kundorienterade yrken 

hade vi även en förförståelse om att anställda inom kundorienterade arbeten som hade mycket 

kontakt med kunder kunde uppleva stress och att dessa anställa kunde påverkas på negativt 

sätt. Tankar fanns även om att den underordnade maktpositionen och ständig interaktion 

samtidigt kunde få betydelse för de anställdas hälsotillstånd.      

  

 4.10 Arbetsfördelning 

Vi har alla i gruppen varit delaktiga i utformningen av hela arbetet. Vi fördelade inläsning av 

teorier och tidigare forskning jämt mellan oss men har ändå varit delaktiga i skrivandet om 

dem. Det enda arbetet som har gjorts helt och hållet enskilt har varit intervjuerna som har 

delats upp emellan oss samt transkriberingen som gjordes av den som genomfört intervjun 

ifråga.       
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 Kapitel 5 Resultat 

 
I detta avsnitt presenteras vårt resultat som har framkommit genom intervjuerna och är indelat 

i våra teman. Resultatet inleds med en kort presentation av samtliga respondenter.  

 
 

 5.1 Presentation av respondenterna 

Respondent 1, som ingick i förstudien, har vi valt att kalla Jolanta. Hon är 48 år, och arbetar 

sedan 6 år tillbaka på ett nordiskt inredningsföretag. Till hennes arbetsuppgifter hör bland 

annat telefonkontakt med kunder samt ordermottagning. Jolanta arbetar främst mot den finska 

marknaden och har ensam ansvaret i Sverige.   

 

Respondent 2 har vi valt att kalla för Sofia. Hon är 37 år och arbetar i charken på en matbutik, 

som ingår i en större matkedja. Sofia har mycket kontakt med kunder och har arbetat i 

matbutiken sedan hon fick sommarjobb 1988.   

 

Respondent 3, Annika, arbetar som bovärd, i ett större svenskt företag sedan 13 år tillbaka och 

hon är 48 år fyllda. Annika medger att hon träffar mycket hyresgäster då arbetsuppgifter 

innefattar till exempel att besiktiga lägenheter och hjälpa hyresgäster om det finns klagomål. 

 

Respondent 4 som vi valt att kalla Linnea är 31 år och arbetar sedan sex månader tillbaka 

inom säkerhetsbranschen, på ett larmföretag. Arbetspassen innefattar telefonkontakt med 

kunder men även att dirigera utryckande personal och vara dem behjälplig.    

 

Maria, respondent 5, är 25 år. Hon arbetar på ett mindre bankkontor och har gjort det i 

närmare 4 år. Hennes arbetsuppgifter är att betjäna kunder i kundtjänsten men hon har även 

möten inbokade med kunder. Det blir också en del telefonsamtal.  

 

Respondent 6, som vi kallar för Terese, är 21 år och har arbetet på ett callcenter i ett halvår. 

Till arbetsuppgifter hör att ringa eller ta emot samtal från kunder. På en dag kan det bli upp 

emot 100 samtal. 

 

Respondent 7 är Helena och hon är 20 år. Hon arbetar deltid som butiksbiträde i en mindre 

butik.  Hon är helt ensam i butiken vilket innebär att hon både öppnar och stänger butiken, tar 

hand om kassan samt håller ordning och städar butiken.  

 

Respondent 8 kallar vi för Charlotte och hon är i 60 års ålder. Hon arbetar i en matbutik där 

hon främst sitter i kassan men har även andra arbetsuppgifter som posthantering samt att stå i 

spelbutiken, som ligger i anslutning till matbutiken.  

 

Respondent 9 har vi valt att kalla Fatima. Fatima är 29 år och har arbetat inom 

restaurangbranschen i ungefär 3 års tid. Till hennes arbetsuppgifter hör främst att ta upp 
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beställningar och servera gäster. Ibland får hon även stå i baren och blanda drinkar som gäster 

beställt.  

 

Respondent 10 har i valt att kalla för Andreas och han är 33 år. I 7 år har han och en kollega 

haft ett företag där de säljer medicinsk-teknisk utrustning mot privata och offentliga 

sjukvårdsverksamheter. Han har daglig kontakt med kunder främst över telefon.  

 

 5.2 Makt  

Även om ledningen har satt upp vissa ramar för hur arbetet ska utföras så kan ändå flera av 

våra respondenter agera fritt inom dessa ramar. Sofia, som arbetar i charken, tar emellanåt 

egna beslut då det uppstår problem. Fatima, som arbetar i restaurang, kan även hon ta egna 

beslut så som att hon kan bjuda på en kopp kaffe eller en efterrätt som kompensation ifall 

något har varit till gästens missbelåtenhet. Maria skildrar internutbildning hon fick då hon 

anställdes vid banken. Hon berättar om de strikta reglerna som organisationen satt upp men 

när hon kom till sin nya arbetsplats, ett mindre, lokalt kontor visade det sig att dessa direktiv 

kunde tänjas ut betydligt. Några av de andra respondenterna kan till viss del påverka sin 

arbetssituation, raster och arbetspass.  

 

Många av respondenterna upplever att det har ett relativt fritt arbete. Bovärden Annika 

beskriver att hon kan lägga upp sitt arbete själv. De flesta respondenter anser att det är positivt 

att ta det ansvaret som ges till dem och att de inte bli för styrda av ledningen. Butiksbiträdet 

Helena känner att hennes chef har förtroende för henne då hon får arbeta och ansvara för 

butiken själv. Andreas, som är delägare, kan ta rast när han vill och har ingen bestämd tid på 

hur lång rasten kan vara, dock har han alltid telefonen med sig så att han är tillgänglig för sina 

kunder. Fatima menar att hon kan byta och ändra arbetspass lite som hon känner för. Hon kan 

även byta inom olika arbetsområden med sina arbetskollegor om hon inte är på humör för att 

ta emot kunder någon dag. Vid sådana tillfällen kan hon till exempel få stå bakom baren och 

blanda drinkar vilket gör att hon inte träffar så mycket kunder den dagen.    

 

Genom vår studie kan vi se att de anställda blir påverkade av ledningens beslut på både bra 

och mindre bra sätt. Bland annat påpekar Terese, som arbetar på ett callcenter företag, att 

ledningen pressade fram resultat bland annat genom resultattavlor, där det framkommer 

försäljningssiffror samt en belöning i form av stjärnor.   

 

Flera av våra respondenter påverkas av att ledningen ger allt för svaga direktiv och oklara 

riktlinjer. Maria säger att ledningens direktiv kommer genom deras intranät och att det kan 

vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till dem. Även Charlotte, som arbetar i matbutik, 

talar om de otydliga direktiven hon får från ledningen, ibland vet hon inte ens vilka 

arbetsuppgifter som hon ska utföra. Hon beskriver att det är endast vid påtagliga fel eller 

brister som hennes arbetsledare ger henne direkta direktiv.   

 

Ur intervjuerna framkommer även andra sätt på vilken ledningens direktiv påverkar 

respondenterna. Linnea, som arbetar inom säkerhetsbranschen, berättar att vissa pass kan vara 
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uppemot 11 timmar och trots detta har man inte fler eller längre raster. Även Helena, som 

arbetar ensam i en butik, kan inte ta rast när som helst och ibland hinner hon inte ens äta 

lunch. Andreas berättar att han även på sina raster är anträffbar genom att han alltid har 

telefonen med sig. Annika beskriver sig själv som lite av en egen företagare, på så vis att om 

hon skulle blir sjuk så måste hon ändå ordna med vissa saker: 

 

… det påverkar privatlivet att när du inte kan gå till jobbet en dag så orkar du 

nästan inte vara hemma … för det blir så mycket jobbigare att fixa för den dan. 

Jag måste tänka på det att nu kan jag inte bara vara sjuk utan nu måste jag 

ringa och boka av det och det eller se till att nån annan gör det och det. 

(Annika) 

 

Jolanta, i inredningsföretaget, är glad om hon får en sitta ner med en kopp kaffe i fem 

minuter, när arbetsbelastningen är hög. Terese berättar att hon är mycket styrd av ledningens 

uppsatta tidsramar. Rasterna är på ett visst antal minuter och hon måste vara inloggad igen 

exakt när rasten är slut. Även när hon behöver gå på toaletten så måste hon logga ut och sen in 

sig igen: 

 

… men de hade ju koll på hur många gånger man loggade ut om man behövde 

gå på toaletten och så. (Terese)  

 

Sofia skildrar ett annat sätt som ledningen påverkar henne på ett mindre bra sätt. Det är främst 

om Sofia skulle stöta på problem eller vill ha hjälp med något så får hon endast vända sig till 

sin närmsta chef, då ledningens beslut innebär att man måste följa en viss ordning.  

 

Dom har nämligen en regel att man inte går förbi nån, man skall gå i rätt 

ordning och hit och dit… så jag skall gå till min närmsta chef, vilket jag har 

gjort… 147 gånger … nä men många gånger. (Sofia)  

 

Det finns även beslut som är bra för de anställda, ett exempel är Linnea som har fastlagda 

raster och slipper bli avbruten av kundsamtal. Hon anser att hon kan koppla bort arbetet och 

tänka på annat under sin rast.  

 

Flera av de negativa punkterna ovan, till exempel otydliga direktiv, avbrutna raster, brist på 

stöd främst från ledningen men även från arbetsledaren visar sig i att respondenterna 

emellanåt kan uppleva press i sin arbetssituation. Charlotte beskriver den pressade 

arbetssituationen med orden: 

 
… det är ring och det är spring.. hela tia. (Charlotte) 
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Terese känner att hennes arbete hela tiden är lite pressande vilket gör att hon alltid upplever 

sin arbetssituation som stressad. Jolanta beskriver att hon vid ett tillfälle blev tvungen att säga 

till moderbolagets högsta chef att arbetsbelastningen var alldeles för hög. Hon beskriver sin 

påverkan av den höga arbetsbelastningen så här: 

 

… man är helt..helt slut orkar inte nåt, det är knappt att man orkar prata med 

barnen, men så är det. (Jolanta)  

 5.3 Interaktion och kommunikation 

Många av respondenterna medger även att arbetet påverkar deras privatliv. Vissa orkar inte 

med något socialt umgänge, åtminstone inte efter ett arbetspass. Jolanta säger att hon är helt 

slut och orkar inte med något. Terese säger: 

 

… vissa perioder är jättejobbiga.. då är jag bara så slut..det tar över så 

mycket… allt är bara negativt..känslan av jobbet sitter kvar så länge..det är så 

tråkigt..hela ens liv går ut på att jobba, även på helgerna så tänkte man att nu 

så ska jag jobba igen på måndag. (Terese) 

 

Annika kan nu mera släppa jobbet men det har hon inte alltid kunnat, då det för tre år sedan 

blev det för mycket för henne och hon blev utbränd eller ”gick in i väggen” som hon 

beskriver det. På grund av detta har hon fått träna sig på att ”lämna jobbet på jobbet”. Fatima 

säger att även när hon bytt om från sina arbetskläder till privata kläder men fortfarande 

befinner sig på arbetsplatsen har hon svårt för att gå ur sin yrkesroll. Hon berättar att hon 

ibland kan komma på sig själv då hon står och hälsar på gästerna i sina privata kläder och 

gästerna tittar lite underligt på henne och kanske undrar vem hon är. 

 

Maria bor på en mindre ort och finner det påfrestande att träffa kunder utanför arbetsplatsen. 

Hon berättar om det så här: 

 

… sen kan det vara att man vill uppfattas på ett visst sätt på jobbet och så är 

man inte samma person privat och då är det jobbigt att stöta på en kund i sitt 

privata.. det är lite jobbigt. (Maria) 

 

Även Charlotte säger att:  

 

… det är ju den pressen man har i det här yrket då … även om jag går in privat 

så blir jag påhoppad av kunder eftersom man har den rollen i yrket… folk vill 

ha hjälp ….de känner igen mig. (Charlotte)    
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Det finns dock undantag och ett sådant är Helena. Hon anser att hon inte har några problem 

att mentalt släppa sitt jobb när hon lämnar sin arbetsplats.  

 

De flesta av respondenterna har en svag relation till den högsta ledningen men uttrycker ändå 

att det har ett bra förhållande till sina närmsta chefer och de kan vända sig till dem för råd och 

feedback. Fatima säger dock att hon har en bra relation till både sin närmsta chef och till den 

högsta ledningen. Hon berättar om ett tillfälle när hon hade varit bortrest och välkomnades 

tillbaka med kramar av ägaren till restaurangen.  

 

Terese säger att hennes relation till ledningen är okej men den känns inte helt äkta och hon 

beskriver den så här: 

 

… den var bra… alltså de var ju väldigt elaka mot vissa, mot dom som inte sålde 

så bra men det gick ju rätt bra för mig då så de var trevliga men det kändes 

väldigt fejk. (Terese) 

Jolanta medger att hon blir tårögd och väldigt glad när hennes närmsta chef lovordar hennes 

arbete. På Linneas kontor spelas samtalen in och hon kan tillsammans med sin chef gå igenom 

samtal som varit obekväma. Hon anser sig ha en förstående chef och känner att hon kan få 

stöd och hjälp när det behövs. Charlotte känner dock inte att hon har något stöd från sin 

arbetsledare, oavsett om hon gör ett bra arbete eller inte så får hon aldrig något beröm. 

 

 

När det kommer till relationer mellan arbetskollegor så beskriver Fatima sin relation med sina 

arbetskollegor som mycket god. Hon berättar om en familjär relation och att hon umgås med 

dem även utanför arbetet. Fatima säger att alla kollegor stöttar varandra i arbetet och att detta 

underlättar arbetet. Annika berättar också att hennes relation till kollegorna är mycket bra 

trots att vissa befinner sig på olika geografiska områden. Hon säger att det är en glad stämning 

men att de ibland kan ryta till på varandra.  

 

Helena, som arbetar ensam och har inga kollegor på sin arbetsplats, medger att hon kan finna 

stöd hos kollegor som arbetar i andra butiker i samma kedja. Hon känner att det inte är några 

problem att ringa och fråga om råd. Andreas och hans affärspartner hjälper och pratar med 

varandra om allt från affärsmöjligheter till kundproblem. Charlotte säger att hon endast har 

förtroende för två av sina kollegor. Även Sofia säger att hon endast har några kollegor att 

vända sig till när hon behöver hjälp eller råd. Hon beskriver dem så här: 

 

… flera stycken som tycker som jag och som håller med mig och som också har 

jobbat lite längre och är lite äldre liksom. (Sofia) 
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Linnea beskriver sin arbetsplats som ett öppet kontorslandskap och att relationen mellan 

kollegorna är mycket bra. Linnea får också stöd av sina kollegor men vänder sig helst till de 

som arbetat där längst. Maria tycker att hon och hennes kollegor har en bra relation men att 

under stressade perioder märker man att relationerna kan bli ansträngda. Maria säger att hon 

vänder sig till olika kollegor beroende på problem: 

 

… rent så där personligt och när man bara är lite arg och irriterad vänder jag 

mig till hon i kassan för hon förstår ju mig på ett annat sätt, hon har ju samma 

upplevelser. (Maria) 

 

Terese berättar om ett tillfälle då flera på hennes arbetsplats trivdes mycket dåligt och detta 

gjorde att relationerna mellan kollegorna stärktes genom att de stöttade varandra. 

 

Alla våra respondenter har mer eller mindre kundkontakter. Terese och Linnea sitter i ständig 

telefonkontakt med sina kunder och det kan bli uppemot 100 samtal på en dag och även 

Fatima kan ha ett 100 tal gäster på en kväll i restaurangen. Annika och Jolanta får även de 

många samtal per dag men inte i lika stor utsträckning. Sofia och Charlotte har ständig 

kontakt med kunder genom att hjälpa och betjäna dem i butikerna där de arbetar. Maria sitter 

varannan dag i kundtjänsten och varannan dag med administrativa uppgifter. Helena 

uppskattar att hon under sitt arbetspass får besök av ett 30-tal kunder och Andreas beräknar att 

han har ett 10- tal kundkontakter på en dag.   

 

Överlag medger alla våra respondenter att de blivit positivt bemötta av sina kunder. Genom 

intervjuerna kan vi utläsa att många av respondenterna känner en tillfredställelse av att serva 

och hjälpa kunderna. Jolanta upplever stort välbefinnande genom kundkontakter, även Fatima 

medger att det mest positiva med hennes arbete är just kundkontakterna.        

 

Sofia poängterar att kunden är viktigast för henne, hon blir tillfredställd när kunderna är 

nöjda. Hon berättar om en händelse där hon lyckas vända en svår situation med en missnöjd 

kund till en positiv utgång. Kunden hade beställt varor till ett kalas och varorna fanns inte på 

plats när det behövdes men Sofia gjorde mer än vad situationen krävde då hon gav kunden 

bättre och dyrare varor till samma pris som ursprungsvaran samt att hon hjälpte till med råd 

för tillagningen. Sofia hävdar att hon oftast kan vända en negativ situation med en kund till en 

positiv och enligt henne är kunden oftast nöjd när hon/han går där ifrån.  

 

Även Andreas berättar om besvärliga samtal med kunder och att hans tillvägagångssätt för att 

vända kundens humör är att be om ursäkt. Även om det inte är Andreas som gjort fel, utan att 

felet kunde bero på yttre omständigheter menar han att kunden tycker om och godtar en ärlig 

ursäkt. Fatima säger att hon emellanåt tillmötesgår kunden genom att ge gratis mat, dessert 

eller kaffe för att kompensera en missnöjd kund. 
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Alla våra respondenter, förutom Terese, kan beskriva tillfällen då de har fått uppskattning av 

sina kunder, vilket har gjort dem berörda. Jolanta pratar om sina goda relationer med 

kunderna. De är nöjda med hennes service och påminner henne ofta om detta över mejl. Hon 

berättar att hon fick julhälsningar och julkort för att hon hade gjort ett jättebra jobb. Maria 

berättar att kunder har bytt bank på grund av hennes och hennes kollegors sätt att 

marknadsföra sin bank. Andreas berättar om en kund som fick snabb service och som 

berömde honom efter detta och lovade att komma tillbaka när de behövde något mer. Fatima 

berättar så här om trevlig en händelse: 

 

… en gång fick jag beröm av ett par som firade sin 30-åriga bröllopsdag… de 

sa att detta var den bästa servicen det någonsin hade fått… och då hade de vart 

på många restaurangbesök..och det kändes så bra, jag blev jätteglad..man får 

så mycket mer motivation till att arbeta när man får höra sånt. (Fatima) 

 

Annika berättar om ett fall där en kvinna hyrde en lägenhet till sin son. Sonen förstörde dock 

lägenheten och kvinnan fick en större räkning i samband med sonens flytt. När ärendet 

avslutats visade kvinnan sin uppskattning till Annika genom att skicka en bukett blommor 

som tack för att hon fått den respekt som hon ansåg att hon inte hade förtjänat.  

 

Charlotte får ofta höra komplimanger och uppskattning från sina kunder och att de saknar 

henne när hon är ledig. Detsamma gäller för Sofia och de båda pratar om de goda relationer 

de har till sina kunder. Sofia säger så här: 

 

… asså om man jobbat så länge så har man en personlig relation nästan till 

alla. (Sofia) 

 Andreas säger att de viktigaste kunderna har hans privata mobilnummer och att det har hänt 

att de ringt innan arbetstid till exempel när han lämnat dottern på dagis. Andreas berättar att 

det är kunderna, i form av marknaden, som styr honom och hans arbetstider då han är 

delägare i sitt företag och att kundernas krav och företaget har samma mål. Kunderna kan 

även styra respondenternas raster på det sättet att de anställda måste finnas tillgängliga hela 

tiden. Andreas, Jolanta, Charlotte, Sofia och Annika får ofta avbryta sina raster för att de 

behöver hjälpa kunderna. Fatima har inga fastlagda raster utan får ta rast när tillfälle ges. Hon 

beskriver även att personalrummet ligger nere i källaren och att hon oftast inte hinner ner på 

den korta tiden då det kan komma in kunder i restaurangen hela tiden. 

 

Flera av respondenterna uttrycker att dem blir påverkade av kollisionen som kan uppstå 

mellan kundens krav samt ledningens direktiv. Detta kan yttra sig på så vis att kunderna tar ut 

sin ilska på den anställda även om det egentligen är ledningen de är arga på. Maria berättar att 

det kan vara frustrerande när kunderna kommer in och är missnöjda över något som ledningen 

bestämt och som de anställda inte kan göra något åt. Annika beskriver situationen så här: 
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… den som har befogenheten för att visst ärende borde ju stå inför kunden och 

tala om det.. inte jag..utan den som säger nej om någonting borde tala om det 

för kunden. (Annika) 

Vissa av respondenterna upplever att kunderna påverkar dem när de tar ut sina aggressioner 

på dem. Annika beskriver att vissa kunder inte kan acceptera när hon ställer krav, vid flytt, på 

saker som blivit förstörda i lägenheten, till exempel tapeter. Det har till och med gått så långt 

att hyresgäster har blivit hotfulla och Annika har då upplevt situationen som mycket 

obehaglig. En del kunder kan vara besvärliga och Charlotte berättar om en kund som ofta 

kommer in i butiken och är verbalt otrevlig. Kunden vill ha total uppmärksamhet vilket inte är 

genomförbart. Fatima berättar att det vid något tillfälle har gått så långt att hon har vägrat 

servera gäster då de har varit mycket otrevliga.  

 

Terese beskriver situationen att befinna sig i telefonkontakt med kunder och trots att de är 

anonyma kan hon ändå känna att hon ibland påverkas av kundernas negativa uppträdande: 

 

… man tar ju åt sig väldigt mycket fast att man sitter i telefon...det är ju en 

anonym person egentligen och man har ju ingen kundkontakt så, så man har ju 

ingen relation till den personen..men ändå känns det väldigt hemskt, det var 

väldigt jobbigt ibland..jag började gråta en gång och det gjorde många andra 

med..och det brukar man kanske inte på andra jobb..eller inte så ofta i alla fall. 

(Terese)  

 

Helena berättar att hon alltid försöker vara trevlig och tillmötesgående ända in i det längsta. 

Om kunden fortfarande visar missnöje kan detta leda till att Helen ändrar riktningen på 

situationen genom att till slut ignorera kunden.      

 

På frågan om hur det känns att vara anträffbar hela tiden så säger Annika att det är just 

anträffbar man vill vara som anställd i kundorienterade yrken: 

 

Ja det finns ju två sidor av det, dels så är det ju det att du blir ju avbruten, du 

kan ju aldrig räkna med att sitta i lugn och ro och fakturera i flera timmar… så 

kan du inte lägga upp ditt arbete och det kan vara frustrerande samtidigt tycker 

jag att det är ganska skönt, mitt jobb är ett servicejobb och att alltid vara 

anträffbar det är ju det man vill, så egentligen känns det ganska… bra. (Annika) 

Även Andreas tycker att anträffbarhet hör ihop med bra kundservice. Jolanta anser dock 

anträffbarheten som påfrestande då hon till exempel aldrig kan koppla bort sig från telefonen. 

Både Sofia och Charlotte kan finna anträffbarheten något pressande, då båda ofta kan få 

avbryta sina raster för att kunder behöver hjälp. Maria säger att om hon inte vill bli avbruten 
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vid till exempel pappersarbete, så får hon gå till en annan lokal i källaren. Terese tycker att 

anträffbarheten är besvärande då samtalen, som styrs av dator, kommer direkt efter varandra.     

 Kapitel 6 Diskussion 

 
I diskussionen har vi sammanfogat vårt resultat med både tidigare forskning samt våra teorier. 

Diskussionen är tematiserad i våra teman: makt samt interaktion och kommunikation.    

 

 6.1 Makt  

Utifrån våra intervjuer har vi fått fram att vissa respondenter känner att de blir negativt 

påverkade av ledningens beslut. Bland annat menar Terese att ledningen pressar fram resultat 

vilket vi kan koppla till Lindgren och Sederblads (2003) artikel om callcenters. Lindgren och 

Sederblad skriver om den direkta övervakning som kan förekomma på callcenters och detta 

kan Terese bekräfta bland annat genom den synliga resultattavlan. Denna visar 

försäljningssiffrorna och även en belöning i form av stjärnor till dem som säljer bra. Vår 

diskussion kring resultattavlan som Terese pratade om var att den inte endast är belönande, 

för den som säljer bra, utan även ett straff i form av förödmjukelse för de som inte håller 

måttet. Här väljer vi att ta in Foucault och hans disciplinära makt, som är individualiserande 

och grundar sig i bestraffningar och tvång (Foucault 2004). Vi ser att callcentret som Terese 

arbetar på använder sitt maktövertag genom att förminska och förtrycka de som inte säljer 

tillräckligt bra. Detta sätt att leda sina anställda kan vi även koppla till Mutshewas artikel om 

informationsbeteende. Här kan vi läsa om den belönande makten som bygger på belöningar 

och om den tvingande makten där hot och bestraffningar förekommer (Mutshewa 2007:254). 

Vi tolkar detta som att om man arbetar under för mycket kontroll och övervakning kan det 

leda till missnöje och arbetsmotivationen kan försvinna. Detta kan vi se tydliga spår efter i 

intervjun med Terese då hon berättar om kollegor som inte mår bra på arbetet, att hon själv 

brustit ut i gråt på arbetsplatsen. Flera av våra respondenter uttrycker glädjen av att ha ett fritt 

arbete. Både Annika och Helena talar om att de har frihet under ansvar i sitt arbete och att de 

känner att det fått ett förtroende från sina chefer. Gustavsson skriver i sin artikel om friheten 

av att fatta egna beslut för att den anställde skall kunna prestera sitt bästa. Är den anställde 

övervakad eller för hårt kontrollerad kan detta göra att den anställde känner sig otillfredsställd 

(Gustavsson 1997:42f).  

 

Att få arbeta under en viss frihet genererar i att vissa av respondenterna känner att ledningen 

visar en sorts uppskattning genom att ledningen litar på att de har kunskapen inom sitt 

arbetsområde. Vissa av respondenterna känner att de får uppskattning från organisationen 

medans andra känner att de inte får det men tar då emot all uppskattning som ges från 

kunderna. Sipping skriver att det är viktigt att ledningen i en organisation vet vad som 

motiverar de anställda att prestera och bidra med idéer och handlingar (Sipping 2007:166). Vi 

tolkar det så att det är det fria arbetet som motiverar våra respondenter till att prestera och 

visar då sina idéer och handlingar. Under intervjun med Terese talar hon om att hon inte kan 

finna något som är positivt med hennes arbete och att det är många på hennes arbetsplats som 
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känner av påfrestningarna av kontrollen och mår dåligt av det. Även Gustavsson menar att om 

de anställda är för hårt kontrollerade minskar arbetsglädjen (Gustavsson 1997:42) alltså kan 

kontrollen som finns på Terese arbetsplats vara anledning till att Terese inte finner någon 

glädje i arbetet.  

 

Ur diskussionen ovan kan vi se en koppling till Foucaults pastorala makt, där kontrollen läggs 

över på individen i en form av självdisciplinering (Foucault 2004). Vi tycker det är bra att så 

många av våra respondenter upplever att de har ett såpass fritt arbete och kan påverka sin 

arbetssituation och vi anser att det är en nyckel för att kunna arbeta i kundorienterade yrken. 

Utifrån de här premisserna har vi fått en förståelse av att man måste vara öppen i möten med 

andra människor och inte känna sig alltför styrd av sina chefer.         

 

Vissa av våra respondenter beskriver att deras arbetsplatser är mer styrda av ledningens regler 

och ramar än andra till exempel Charlotte och Jolanta. Vi anser dock inte att de är så pass 

kontrollerade att det liknar Foucaults disciplinerande makt (Foucault 2004) utan istället ser vi 

en liknelse med Lindgrens och Sederblads (2003:181) artikel om den byråkratiska kontrollen 

som innebär att de anställda måste följa ledningens instruktioner och regler. Då alla 

människor är olika tror vi att några kanske behöver mer utrymme till att utvecklas i arbetet 

och en del vill ha högre styrning av sina arbetsuppgifter för att känna trygghet.  

 

Många av våra respondenter har ingen kontakt alls med den högsta ledningen och Mutshewa 

(2007:249) skriver att information är makt. Vi tror att ledningen på många företag har mycket 

makt genom att hålla inne med information och låter inte de anställda ta del av deras styrning. 

Mutshewa skriver också att ledningen även har en legitim makt, bara på grund av att inneha 

en ledningsposition tillskrivs de makt (Mutshewa 2007:254). Utifrån Terese fall ser vi även 

att ledningen använder sig av en ideologisk kontroll (Lindgren & Sedeblad 2003:181) där man 

utnyttjar de anställdas lojalitet i vinstgivande syfte.    

 

Lind menar att relationen mellan säljare och kund har förändrats genom åren, från att säljaren 

har haft övertaget i relationen med kunden. Idag, hävdar Lind, att situationen har ändrats till 

det motsatta (Lind 2009:7). Genom vår studie har vi sett att makt är som Foucault säger 

ständigt föränderlig och att man ständigt måste förhandla om den (Foucault 2004). Enligt 

Mutshewa är information makt men även speciell kunskap kan leda till ett maktspel, där den 

som innehar kunskapen har övertaget i situationen (Mutshewa 2007:249f) och flera av våra 

respondenter säger att de i vissa situationer har makten genom informationen och den kunskap 

de besitter, men att de i andra situationer måste ändra strategi, vilket innebär att kunden får 

makten och säljaren blir underlägsen.  

 

Andreas beskriver sin relation med kunden med att han är tvungen att anpassa sina arbetstider 

efter kundernas arbetstider. Det betyder att kunderna styr honom och hans arbetssituation. 

Kunderna är medvetna om att Andreas är beroende av dem och detta gör att de till och med 

kan ringa både kvällar och helger och förväntar sig att Andreas ska ställa upp. Han berättar att 

han vid problem eller förseningar av leveranser även alltid ber om ursäkt oavsett vems felet 
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är. Andreas beteende kan ses som ett sätt att ta kontrollen av situationen och genom det 

bekräfta kunden. Vi tycker att han sätter sig själv i underordnande position gentemot kunden 

och han vet att kunderna då oftast accepterar problemen och förseningarna. Ivarsson och 

Larsson (2008:48) säger att det är lättare att övertala en glad person och vi anser att Andreas 

försöker vända situationen när han ber om ursäkt till kunderna och det är ett användbart sätt 

för honom att hantera svåra situationer med kunder för att fortsätta sitt samarbete med 

kunderna och att göra dem nöjda.  

 

I Ivarsson och Larssons enkätstudie ansåg endast 3 % av de tillfrågade att de befann sig i ett 

underläge i kundmötet (Ivarsson & Larsson 2008:53–56). Då Ivarsson och Larssons resultat 

motsäger vårt resultat blev vi fundersamma. Vi vill inte kritisera Ivarsson och Larssons 

resultat men vi ifrågasätter hur medvetna respondenterna, både deras och våra, är om 

maktrelationen i kundmötet. Våra resultat kan naturligtvis också betvivlas då vi inte frågade 

våra respondenter om de ansåg att de befann sig i en underordnad position utan endast 

analyserat intervjusvaren.  

 

Vi kan se att några av våra respondenter hamnar under ”two bosses dilemma” som 

Gustavsson (1997:41) beskriver. Respondenterna uttrycker att de får hantera kundernas 

missnöje över beslut som ledningen fattat och som de inte kan påverka. I en sådan här 

situation hamnar respondenterna i en kollision mellan ledning och kund. Maria tycker det är 

jobbigt när kunder kommer in och skäller på henne och hennes kollegor om saker som 

ledningen har tagit beslut om och som de anställda inte kan göra något åt. Även Annika menar 

att hon får ta emot utskällningar som rättmätigt hennes chef skulle fått då han fattat beslutet.    

  

 6.2 Interaktion och kommunikation 

Det är enligt Ljungblad och Näswall (2009:28) viktigt med återhämtning. Får inte den 

anställde distansen till arbetet så kommer denne att förlora sin arbetsglädje och motivation. 

Just inom kundorienterade yrken, där man befinner sig i ständig interaktion med kunder är det 

viktigt med återhämtning för att inte bli socialt utmattad (Ivarsson & Larsson 2008:53–56). 

Vår respondent Annika beskriver att hon numera övar på mentalträning detta är som ett led i 

att kunna koppla bort sitt arbete på fritiden. Hon anser numera att det är mycket viktigt med 

återhämtning efter en arbetsdag då hon tidigare varit utbränd.    

 

Även stress är förekommande bland några av respondenterna. Detta uppträder främst när 

arbetsbelastningen är hög. Jolanta behövde till exempel vända sig till moderbolagets chef för 

att arbetsbelastningen blev för hög vid ett tillfälle. Vi diskuterade att de tillfälligt höga 

arbetsbelastningarna, då respondenterna upplevde stress, inte behöver innebära negativ stress. 

Enligt Ljungblad och Näswall så är det längre perioder, utan återhämtning som är farliga och 

då ohälsa kan uppkomma (Ljungblad och Näswall 2009:28). Vi tycker att man kan se att de 

anställda på callcentret där Terese arbetar kan befinna sig i riskzonen för ohälsosam stress då 

Terese påpekar att hon mått dåligt vid flera tillfällen och i längre perioder av den press som 

hon utsatts för på arbetsplatsen. Även ur intervjun med Terese har vi fått fram att andra på 
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samma arbetsplats också har påverkats på ett negativt sätt, främst genom att Terese beskriver 

att de mått dåligt och att de vid flera tillfällen börjat gråta på arbetsplatsen.        

 

I kundorienterade yrken måste den anställda vara tillgänglig för kunden och detta kan 

innebära att raster blir avbrutna eller att den anställde kan bli tvungen att jobba över. Flera av 

våra respondenter medger att de ibland blir tvungna att avbryta sina raster på grund av 

kundernas behov, som till exempel Sofia och Charlotte. Vi kan även se utifrån våra intervjuer 

att flera av respondenterna påverkas av kundens krav på den anställdes anträffbarhet och detta 

berör vissa av respondenterna på så sätt att de upplever sig stressade. Ljungblad och Näswall 

(2009:28) skriver i sin artikel att stress kan uppkomma när kraven blir för höga och individens 

resurser inte räcker till. Detta har framkommit när Jolanta berättar om hur hon var tvungen att 

prata med moderbolagets chef för att få avlastning för att kunna hantera situationen.  

 

Ur våra diskussioner har vi kommit fram till att när man väljer att ta ett arbete inom 

kundorienterade yrken så bör man vara medveten om att det ställs krav på tillgänglighet för 

kunderna då detta ingår i tjänsten. Vi kan även se att alla respondenter kan hantera 

anträffbarheten till en viss gräns, vissa har dock en högre toleransnivå än andra. Annika säger 

att man vill vara anträffbar och att det ingår i yrket. Det ställs höga krav på de anställda till 

exempel att de skall kunna tillmötesgå kundens behov, ha kunskap på området, ha ett trevligt 

bemötande och även en viss människokännedom, vilket vi menar att kunna förstå och sätta sig 

in i kundens behov och önskemål. Vi har sett att alla våra respondenter är mer eller mindre 

serviceinriktade då det flesta är villiga att arbeta under arbetsförhållanden med avbrutna raster 

för att tillmötesgå kundens behov. Abiala skriva om att respondenterna kan vara 

serviceinriktade men att det är viktigt att skilja på de arbetsrelaterade servicekänslorna och de 

privata känslorna. Servicearbete är en balansgång mellan privata känslor och känslouttryck 

som ingår i yrkesrollen (Abiala 2000:131f). 

 

Vi bedömer att det kan vara svårt att se vart gränsen går mellan hur mycket den anställde 

klarar av och när det går ut över prestationer och hälsa. Är man inte uppmärksam eller 

medveten om sin egen kapacitet kan detta generera till stress och ohälsa. Utifrån krav 

modellen har vi fått en förståelse att om individen inte får utrymme för sin kompetens kan 

detta leda till understimulans och tappad arbetsmotivation. I Helenas fall kan vi se att hon 

visar tecken på understimulans då hon säger att hon är uttråkad och har för få arbetsuppgifter 

för att få stimulans. Enligt Ljungblad och Näswall (2009) kan de individer med mindre 

möjlighet till att påverka sin arbetssituation även de löpa risk att drabbas av ohälsa.  

 

Några få av respondenterna har en bra relation till högsta ledningen men det gäller inte 

majoriteten. Dock har flera av respondenterna en bra relation till sin närmsta chef och de 

känner ett förtroende för dem. De säger att de är lyhörda och att de känner stöd när det uppstår 

problem i arbetssituationen. Det är positivt att så många av våra respondenter har en bra 

relation till ledningen eller till sin närmsta chef, men vi anser att det är relationen till den 

närmsta chefen som är viktigast. Detta för att den närmsta chefen, främst i större företag, 

oftast har mer insyn och vetskap om arbetet som sker på ”golvet” och vilket kan leda till en 
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större förståelse för de enskilda anställda. Ljungblad och Näswall skriver att stöd från 

chefen/ledningen visar på ett svagt mildrande resultat mellan arbete och ohälsa (Ljungblad & 

Näswall 2009:36–41). Utifrån Ljungblad och Näswalls artikel så kan Sofia, Charlotte och 

Terese befinna sig i riskzonen för ohälsa på grund att de känner att de inte får tillräckligt med 

stöd från sina chefer. Sippings skriver i sin artikel om coachning och mentorskap och att det 

är ett kraftfullt sätt att hjälpa människor på alla stadier av karriärer och oavsett var i 

organisationen de befinner sig (Sipping 2007:167).  

 

Även att inneha en bra relation med sina kollegor kan göra att effekter, som till exempel 

sömnsvårigheter, mildras när arbetsbelastningen är hög (Ljungblad & Näswall 2009:36–41). 

Abiala skriver också om bra relationer till sina arbetskollegor och att det kan påverka den 

anställdes prestationer positivt (Abiala 2000:145). Vi kan utifrån våra intervjusvar se att 

Fatima har en mycket bra relation till sina kollegor och hon medger att detta underlättar då 

interaktion med kunder i arbetet ibland kan vara påfrestande. Hon kan då få möjlighet att byta 

arbetsuppgifter med en kollega.    

  

Vi kan utifrån våra intervjuer se att vissa respondenter inte har möjlighet att mentalt koppla 

bort arbetet efter avslutad dag men främst visar det sig att flera av dem inte kan sitta ner en 

hel rast utan att bli avbrutna. Jolanta, Sofia, Helena, Annika och Charlotte säger alla att de 

inte får någon lugn och ro under sina raster. Detta kan vi koppla till Goffman och hans 

rollteori om arbetet i den främre och bakre regionen, där han menar att den anställde måste få 

vara i sin privata sfär, alltså bakom kulissen där kunden inte har tillträde (Goffman 

1974:101f). Även Abiala skriver om att det är viktigt att det finns ett utrymme där de anställda 

kan koppla bort arbetet och ventilera sina känslor (Abiala 2000:145).  

 

Flera respondenter beskriver vissa situationer med sina kunder som ytterst påfrestande, där till 

och med kunder har blivit hotfulla och aggressiva. Gustavsson beskriver detta dynamiska 

samspel, som påverkar den anställde i mötet med kunden, och det är viktigt att den anställde 

använder sina kunskaper för att lösa situationen (Gustavsson 1997:3). Helena hanterar ett 

obekvämt möte genom att vara så trevlig som möjligt in i det längsta och hjälper inte detta så 

försöker hon bara vara saklig och förklara och tillslut kan det gå så långt att hon måste 

ignorerar vissa kunder. Vi diskuterade kring Helenas agerande mot kunden enligt Goffmans 

rollteori vilket kan beskrivas som att Helena befinner sig i den främre regionen (Goffman 

1974:101f), där hon spelar en roll för att tillmötesgå kunden (Goffman 1974:28). Detta gör 

hon endast i viss utsträckning då vi kan se att hon till slut väljer att ignorera kunden och att 

detta kan bero på att Helena går in i sin privata roll (Goffman 1974:101f). Vi ser att Helena 

går in i sin privata roll efter att hon har gjort otaliga försöka att få kontroll på situationen. Vi 

tolkar hennes beteende som att hon gör detta för att skydda sig mot personangrepp. Vi anser 

att både Helena och kunden har passerat gränsen för hur långt man kan gå i vad som är 

accepterat beteende. Utifrån Abiala (2000:124) kan vi se att när gränsen är nådd för ett 

accepterat beteende och den anställde inte lyckas upprätthålla sin självkontroll kan det uppstå 

en inre konflikt i den anställde.  
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Både Gutavsson (1997:45) och Siehl m.fl. (1992:543) skriver att det kan vara nödvändigt att 

det finns rutiner och regler till hur de anställda ska förhålla sig till kunderna. Detta är till för 

att de anställda ska kunna ha en självkontroll och undvika personangrepp.  

 

Abiala menar att man som anställd hanterar yrkesrollen på olika sätt (Abiala 2000:126f). Hon 

skriver om tre förhållningssätt, där den första innebär att man inte kan skilja på arbetsroll och 

privatroll. Terese har svårt för att distansera sig från arbetsrollen och tar åt sig personligt, då 

hon berättar att hon faktiskt har börjat gråta av arbetsrelaterade samtal. Abiala skriver även 

om att det främst är de yngre och oerfarna som intar detta förhållningssätt och de kan även 

drabbas av personlighetsstörningar genom att inta detta förhållningssätt (Abiala 2000:138–

141). Terese är en av våra yngre respondenter och i och med att hon också har mindre 

arbetslivserfarenhet tror vi att hon har det svårare att skilja på sin yrkesroll och privata roll. 

Det andra förhållningssättet innebär en medvetenhet hos den anställde i att man agerar i olika 

roller men att denne kan känna en falskhet gentemot kunden. Vi kan se att Fatima ibland kan 

känna sig falsk mot sina gäster, då hon agerar motsägelsefullt mot sina inre känslor, då hon 

ändå visar upp en trevlig fasad trots att hon i enstaka fall kan känna missnöje i kundmötet. 

Den tredje hållningen innebär att man är helt medveten om sina olika roller och accepterar 

dessa och ser det som positivt. Sofia kan agera professionellt i sitt arbete då hon kan vända en 

ansträngd situation till en positiv upplevelse för kunden. Sofia kan precis ha fått en 

utskällning av kunden men trots detta håller humöret uppe och fortsätter att spela sin yrkesroll 

och visar sin bästa sida mot kunde och med detta kan Sofia vända situationen och kundens 

humör.  

 

Oavsett vilket förhållningssätt den anställde intar så förstår vi att det måste vara svårt att 

förhålla sig till de olika rollerna, yrkesrollen och privatrollen. Enligt Abiala så är gränsen 

mellan privatlivet och arbetslivet inte alltid tydlig (Abiala 2000:131f).  Siehl, Bowen och 

Pearson (1992) skriver också i sin artikel om olika förhållningssätt och vi har jämfört dessa 

med Abialas. Två av Siehls m.fl. förhållningssätt är samstämmiga med Abialas. Det vi kom 

att reflekterar över är hur Siehl m.fl diskuterar kring ett av förhållningsätten, om att individen 

ska ge allt och göra sig till ett med organisationen. De skriver här inget om gränsen mellan 

privatlivet och arbetslivet och hur detta kan påverka individen. Då dessa två aspekter säger 

emot varandra på så vis att Abiala säger att man är medveten om sin roll och sina rollbyten 

medans Siehl m.fl. säger att man antingen inte är medveten om rollerna, är känslomässigt 

avskärmad eller så blir man ett med organisationen. Genom vår reflektion har vi kommit fram 

till att de har förbisett att man som individ medvetet kan skilja på olika roller som kan 

innehas. Vi ställer oss då frågan: hur länge en människa orkar upprätthålla sin yrkesroll 

utifrån sin lojalitet till företaget? Ur Fatimas svar där hon till slut vägrar att servera vissa 

kunder drar vi slutsatsen att hon personligen tar åt sig och att hon går in i sin personliga roll 

då hon inte har ork och kapacitet att möta kundernas behov längre. I detta fall har Fatima 

passerat gränsen för lojalitet gentemot företaget och vi tror att hon i dessa situationer sätter sig 

själv i främsta rummet.  
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Siehl m.fl. skriver också om högt, medium och lågt engagemang och om hur de anställda 

agerar i dessa olika stadier. Ett högt engagemang innebär att den anställde är aktiv i 

kommunikationen, har ett bra kroppsspråk och ögonkontakt med kunden och kan visa empati 

för kunden (Siehl m.fl. 1992:546). Utifrån våra intervjuer kan vi se att de flesta av våra 

respondenter har ett högt engagemang i sitt arbete och detta visas i deras möten med kunderna 

på så vis att de ger all sin uppmärksamhet för att kunderna ska bli nöjda. Ett exempel är Sofia 

som säger att hon gör allt för kunden, hon känner sympati för kunden när det blir fel med 

beställda varor och hon rättar till situationen genom att agera så att kunden blir nöjd. Ett lågt 

engagemang innebär att det är en begränsad kommunikation, ett mindre kroppsspråk och 

mindra ögonkontakt och låg empati för kunden (Siehl m.fl. 1992:546). Den av våra 

respondenter som vi kan se ha ett lägre engagemang i sitt arbete är Helena och det visas 

genom att hon i vissa obekväma situationer ignorerar kunden.   

 

Ivarsson och Larsson (2008:44) menar att relationer i kundorienterade yrken kan bli så nära 

mellan den anställde och kunden att det ibland kan liknas vid ett äktenskap. Även Abiala 

skriver att kunder kan försöka att vända den professionella relationen som uppstår mellan dem 

och säljaren till en mer familjär relation (Abiala 2000:131f). Vi kan se att både Sofia, 

Charlotte och Andreas har väldigt nära relationer med många av sina kunder, och för Sofia 

och Charlotte som arbetar i lokala matbutiker, kommer kunder fram och talar om att de saknar 

deras närvaro i butiken om de varit lediga. En negativ effekt kan vara som Maria beskriver, att 

när hon träffar en kund i sin privata roll gör detta att hon är tvungen att ändra sitt beteende och 

gå från privat roll till yrkesroll.  

 

 6.3 Metoddiskussion  

Vi har inte haft för avsikt att förklara eller att granska ett beteende eller en händelse utan vi 

ville enbart förstå våra respondenter och deras agerande. Det gör att det hermeneutiska 

perspektivet passade vår studie då vi ville se helheten i sammanhanget. Inget annat perspektiv 

hade gett oss ett relevant svar på våra frågeställningar (Kvale 2009:30f). 

 

Genom abduktiv ansats har vi kunnat se respondenternas olika beteenden utifrån våra 

teoretiska perspektiv och även vår empiri har hjälpt oss att begripa och konkretisera våra 

teorier. Skillnaden från både induktiv och deduktiv ansats är att den abduktiva ansatsen 

inbegriper förståelse (Alvesson & Sköldberg 2008:55f). Deduktiv ansats har inte något att 

deducera från annat än en ”gissning” och djupstrukturen blir i och med det löskopplad från 

empirin. Den induktiva ansatsen däremot kan inte generera teori, djupstrukturer, utan bara 

empiriska summeringar, ytstrukturer (Alvesson & Sköldberg 2008:58).  

 

Genom vårt urval av 10 respondenter kunde vi uppnå en empirisk mättnad (Kvale 2009:129f) 

då vi med ett mindre urval inte hade kunnat se tillräckligt tydliga mönster. Möjligheten till att 

våra svar skulle kunna bero på tillfälligheter minskar också betydligt än om vi skulle haft ett 

mindre urval. Ett mindre urval hade även givit oss sämre möjligheter att se kopplingar till 

våra teorier då empirin inte blir lika omfattande. Ett större urval hade inte kunnat gå att utföra 

på grund av arbetets storlek och tidsramen.  
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Vissa av våra respondenter hade begränsade personliga kundkontakter, till exempel på 

callcenters där kontakten endast sker via telefon och andra hade ständigt personliga möten i 

sina arbeten. Hade vi valt respondenter från endast ett yrke tror vi att vårt resultat kunde blivit 

alltför ensidigt och att de olika maktperspektiven möjligtvis inte hade framträtt så tydligt. Vi 

är även införstådda med att då alla våra respondenter kommer ifrån olika organisationer kan 

svaren från intervjufrågorna komma att ha olika betydelse beroende av respondenternas 

tolkningar av kundmöten. Vi menar att resultatet hade sett annorlunda ut om vi valt flera 

respondenter ur samma eller liknande verksamheter då deras tolkningar av kundmöten kunde 

vara mer likvärdiga. Vi tror även att resultatet hade fått ett annat genomslag om vi valt fler 

män i vår studie, då vi är av uppfattningen att män hade gett oss en annan tolkning av 

kundorienterade branscher och vi tror även att män hanterar ett kundmöte på ett annat sätt.  

 

Då vi ville få så bra resultat som möjligt valde vi att genomföra en förstudie och denna fick 

förväntad effekt, nämligen att vissa frågor modifierades för att intervjun skulle bli mer 

sammanhängande. Vissa frågor ändrades också på grund av att de kunde missuppfattas. Vi 

valde även att använda oss av ett förtydligande i början av resterande intervjuer för att 

förtydliga skillnader på ledning, som i företagets ledning eller styrgrupp, och arbetsledare, 

som i närmste chefen, vilket annars kunde misstolkas och äventyra vårt resultat.    

 

Vi anser att vi har fått en djupare förståelse av hur individerna känner och uppfattar sin 

situation genom att genomföra intervjuer. Att till exempel använda oss av observationer hade 

inte gett oss svar på respondenternas egna upplevelser. Observationer kunde dock gett oss en 

annan vinkling på kundmötet. Eftersom respondenterna inte alltid är medvetna om sina egna 

handlingar hade vi förstått och tolkat deras ord utifrån deras ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

Vi anser även att semistrukturerade intervjuer passade oss och vårt ämne bättre än 

strukturerade eller ostrukturerade intervjuer, då vi inte ville bygga våra intervjuer på allt för 

standardiserade frågor som inte skulle ge oss utrymme till eventuella följdfrågor, men inte 

heller för öppna frågor som kan få respondenterna att ledas bort från ämnet (May 2001:149–

151).  

 

De specificerande frågor gav oss även möjlighet att precisera beskrivningarna än mer. Även 

de direkta frågorna gjorde att missuppfattningar kunde undvikas på så vis att då osäkerhet 

rådde ställde vi en direkt fråga för att förtydliga svaret (Kvale 2009:151). Vi tyckte att våra 

frågor var relevanta och tidsmässigt var intervjuerna så pass långa att vi fick utförliga svar. Vi 

är av uppfattningen att längre intervjuer inte hade givit oss bättre svar utan chansen att 

respondenten avvikit från ämnet hade blivit betydligt större.  

 

I och med att respondenterna fick välja var intervjuerna skulle ske anser vi att respondenterna 

gav oss ett utförligare och tillförlitligare svar. Vi är, i efterhand, nöjda med valet av 

intervjuplatser trots att vi till en början var något skeptiska till att vid något tillfälle sitta på ett 

kafé med ljud i bakgrunden som störde. Genom att vi valt att vara helt öppna med vårt syfte 

gav detta respondenterna en känsla av pålitlighet och fick till följd att respondenterna kände 
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trygghet och kunde vara öppna med sina intervjusvar (Kvale 2009:144). Vi har även varit 

noga med att informera våra respondenter om konfidentialiteten som innebär att vi har gjort 

vad vi kan för att inte några namn på företag eller personer ska kunna avslöjas (Kvale 

2009:88f, 203f).   

 

Vi använde oss av diktafon och anledningen var dels att vi skulle kunna koncentrera oss mer 

på respondenten och ämnet än på våra anteckningar och för att för mycket koncentration på 

anteckningar kan distrahera samtalsflödet (Kvale 2009:194f). Det var endast en av 

respondenterna som blev något besvärad av diktafonen. Detta löstes genom dels att hon fick 

lära känna intervjuaren bättre genom längre konversation om allmänna företeelser innan 

intervjun men även att denne fick läsa igenom intervjuguiden så att hon visste vad för frågor 

som skulle ställas. För att respondenterna skulle känna ytterligare trygghet samt ge så tydliga 

och utläggande svar som möjligt var vi noga med att visa att de hade vår fulla 

uppmärksamhet. Detta skedde genom att vi, i möjligaste mån, försökte hålla ögonkontakt 

samt nicka eller svara jakande för att bekräfta respondenternas svar (Kvale 2009:144).  

 

Genom att vi transkriberade intervjuerna fick vi mer förståelse för respondenternas egna ord 

och kunna gå tillbaka då man inte kan memorera allt. Även viktiga citat har framkommit 

genom transkriberingen och som är utmärkande för vårt resultat.  Nu i efterhand kan vi säga 

att färgkodningen inte hjälpte oss i vårt kodningsarbete och vi anser att marginalkodningen 

hade räckt. Det vi ville ha ut fick vi redan ut i marginalkodningen så när vi gjorde 

färgkodningen fick vi inte fram något nytt.    

 

Vi anser att vår undersökning är reliabel om mätningen görs inom en viss tidsram, till 

exempel inom 5-10 år. Detta på grund av att vi menar att samhället inom den tiden har 

förändrats. Inom kundorienterade yrken finner vi att kundkontakterna ökar samt att det ställs 

större krav på den anställde men även att kunden blir mer medveten om sin makt i möten med 

anställda inom kundorienterade yrken. Vi anser inte att vi hade kunnat handla på något annat 

sätt utifrån de forskningsetiska principerna då vi informerade respondenterna, fått samtycke 

till intervjuer, behandlade materialet så att respondenterna inte kunnat identifieras samt inte 

använt intervjusvaren till annat än denna studie . 

  

 6.4 Slutsats 

Ur empirin har vi funnit att de flesta av våra respondenter inte påverkas negativt av 

ledningens makt då de uttrycker att de inte känner sig så hårt kontrollerade. Istället ges 

indirekt frihet till de anställda att agera inom vissa ramar och detta får dem att utvecklas och 

känna tillfredställelse. Enligt vår förförståelse skulle anställda i kundorienterade yrken 

påverkas negativt av makten från ledningen men ur vår empiri fann vi att detta inte var fallet, 

åtminstone inte i så hög grad som vi föreställt oss. Det var främst Terese som stack ut ur 

mängden då hon uttryckte sitt missnöje över arbetssituationen med den stränga kontrollen 

som utövas på callcentret där hon är anställd.  
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Det har däremot visat sig att kundens makt hade större betydelse än vad vi först trodde. Våra 

respondenter säger att mötet med kunden är det viktigaste i deras arbete och ur tolkningar av 

deras intervjusvar kan kraven från kunderna bli så höga att respondenterna känner sig 

otillräckliga i kundmötet vilket kan komma att påverka arbetssituationen negativt. 

 

Vi har sett hur dessa två maktperspektiv kan påverka våra respondenter men de är inte lika 

dominerande, det är främst kundernas makt som är den mest styrande och som påverkar den 

anställde. Det är viktigt att den anställde tillmötesgår kunden då denna är den viktigaste 

länken för att ett företag ska överleva. Utifrån vår förförståelse så trodde vi att själva 

kollisionen skulle ha en större inverkan på den anställde då vi trodde att maktperspektivet från 

ledningen skulle göra större intrång i deras arbetssituation vilket alltså inte var fallet.  

 

Det vi inte hade tänkt på före studien var att interaktionen kunde påverka de anställda positivt. 

Våra respondenter beskriver att de blir tillfredställda av möten med kunder och det är också 

från kunden de får uppskattning för arbetet de utför. Just vikten av uppskattningen var inget 

som vi hade räknat med men nio av våra tio respondenter beskriver uttryckligen att det är 

uppskattningen som ökar deras arbetsmotivation och glädjen till arbetet. Det som vi främst ser 

som negativt i arbetssituationen för våra respondenter är de avbrutna rasterna och saknaden av 

återhämtning då kundmötena kan bli många, intensiva och påfrestande. Just återhämtningen är 

viktig för respondenterna för att kunna fortsätta möta kunder i sin yrkesroll och av och till 

medger respondenterna att de behöver få distans till sina kunder och få vara i sin privata roll 

för att må bra och göra ett bra arbete. 

 

Vi kunde se att privatlivet påverkades nämnvärt dock endast på negativt sätt, då några 

respondenter medger att de inte orkar med sociala kontakter på fritiden. Ett par av 

respondenterna hade svårigheter att koppla bort sin yrkesroll på sin fritid.   

 

Då våra respondenter arbetar inom olika kundorienterade yrken är vi medvetna om att de har 

olika förutsättningar. Vissa av dem, som exempel Andreas, arbetar helt under eget ansvar utan 

någon kontroll från ledning medans Terese arbetar under mycket kontrollerande förhållanden. 

Det är stor skillnad på Terese och Andreas arbeten och det blir svårt för oss att egentligen 

jämföra dem med varandra. Gemensamt för dem och för resterande respondenter är att de alla 

har någon form av kontakt med kunder och det är även detta som varit viktigt för oss att 

studera i denna studie.  

 

Vi vet att vår studie inte är generell och inte gäller för alla anställda i kundorienterade yrken 

men vi anser att det krävs en viss typ av människa för att arbeta inom denna bransch. Vi tror 

att alla människor inte är lämpade för just kundorienterade yrket då kraven ifrån kunderna kan 

bli övermäktiga och det krävs en del personliga egenskaper för att hantera detta.  

 

 6.5 Framtida forskning 

Då vi framför allt har övervägande antal kvinnliga respondenter skulle det vara intressant att 

titta på hur resultatet hade sett ut om man undersökte män i kundorienterade branscher.  
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Som Lind (2009) skriver har maktrelationen mellan kund och säljare ändrats till kundens 

fördel och vi frågar oss om det kan svänga tillbaka igen eller om kunden kommer få 

ytterligare makt. Vi tycker därför att det hade varit fascinerande att genomföra en liknande 

studie längre fram i tiden för att se hur resultatet hade sett ut då med tanken på samhället 

förändringar.  

 



 

 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Referenser 

 

Abiala, K. (2000) Säljande Samspel. En sociologisk studie av privat servicearbete. 

Stockholm: Univeristet Stockholm.   

 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur.    

 

Aspers, P. (2007) Etnografiska metoder. Malmö: Liber.  

 

Dandanell, J. Sandell, J. & Turpeinen, J. (2010) Rollspel – En studie om hur frisörer blir 

påverkade av ständig interaktion.  Borås: Högskolan i Borås.   

 

Forslin, J. & Kira, M. (2000) Från intensiva till uthålliga arbetssystem – en litteraturstudie (i 

boken Vägval? En antologi om förändringsprocesser i magra organisationer av Barklöf, K). 

Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning. 

 

Foucault, M. (2004) Övervakning och straff. Lund: Arkiv. 

 

Goffman, E. (1974) Jaget och maskerna. En studie i vardagens dramatik. Stockholm: Rabén 

& Sjögren.  

 

Gustavsson, B-O. (1997) Det goda tjänstearbetet – förutsättningar för arbetstillfredsställelse 

i kundintensivt tjänstearbete. Karlstad: Högskolan i Karlstad.    

 

Ivarsson, L. och Larsson, P. (2008) ”Anställdas upplevelse av interaktionen med 

kunder/mottagare i tjänstesektorn”. Arbetsliv & Arbetsmarknad, 4, 43-61.  

 

Karasek, R. & Theorell, T. (1990) Healthy Work. New York: Basic Books.  

 

Kvale, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

 

Lind, B. (2009) Communication - A platform for mutual messages exchange. University 

College of Borås, Sweden. 53rd Meeting of The International Society for the Systems Sciences 

2009, Brisbane, Australia, 1-12. 

 

Lindgren, A. & Sederblad, P. (2003) Team working and emotional labour in call centers (i 

boken Learning to be employable av Garsten. C. & Jacobsson, K.). London: Palgrave.  

 

Ljungblad, A-M. & Näswall, K. (2009) ”Kan socialt stöd och coping mildra av stress på 

ohälsa?”. Arbetsliv & Arbetsmarknad, 1, 27-45.  

  



 

 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

May, T. (2001) Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur.   

 

Mutshewa, A. (2007). A theoretical exploration of information behaviour: a power 

perspective. Aslib Proceedings, 59 (3), 249-263. 

 

Siehl, C. Bowen, D. & Pearson, C. (1992) Service encounters as rites of integration: an 

information processing model, Organization Science, 3 (4), 537-555. 

 

Sippings, G (2007) Knowledge Appreciation – A mature approach to the effective use of 

knowledge for performance improvement. Business Information Review, 24 (3), 161-169.  

 

 Elektroniska källor 

 

url: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf                                                                            

hämtad 2010-12-09 kl 14:46 

 

url: http://neverhappened.blogg.se/2010/april/karaseks-kravkontrollstod-modell.html 

hämtad 2010-12-21 kl 11.03 

  



 

 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilaga 1 

 Intervjuguide  

 

 Vad har du för utbildning? 

 

 Hur gammal är du? 

 

 Hur länge har du arbetat här? 

 

 Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut? 

 

 Hur många samtal har du uppskattningsvis per dag? 

 

 Hur är din dag uppdelad med pauser och dylikt? 

 

 Kan du på din rast koppla bort ditt arbete? 

 

 Kan du beskriva känslan av att vara ständigt anträffbar? 

 

 Vad är mest positivt med ditt arbete? 

 

 Hur upplever du att du oftast blir bemött av dina kunder? Ge exempel. 

 

 Beskriv en situation med en kund som har gjort dig glad i ditt arbete? 

 

 Hur kändes det? 

 

 Beskriv en situation med en kund då det har varit påfrestande? 

 

 Hur kändes det? 

 

 Ge exempel på hur du hanterar ett obekvämt samtal? 

 

 Hur mycket kan du påverka din arbetssituation? 

 

 Beskriv relationen mellan dig och dina kollegor?  

 

 Är det någon av dina kollegor som du kan vända dig till vid råd eller feedback? 

 

 Beskriv din relation till ledningen? 
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 Kan du beskriva det stöd eller coachning du får av din arbetsledare? Ge exempel. 

 

 Kan du beskriva din relation till din arbetsledare? 

 

 Vilken typ av direktiv får du från ledningen?  

 

 Har du någon möjlighet att påverka direktiven du får? 

 

 På vilket sätt påverkas du av kundens krav samtidigt som du ska ta hänsyn till 

ledningens direktiv? 

 

 Hur ser ditt privatliv ut? 

 

 Hur ser ditt fritidsliv ut? 

 

 När hinner du med detta? 

 

 Kan du beskriva en situation när ditt arbete har påverkat ditt privatliv? 


