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Förord 

Att skriva uppsats har tagit både tid och kraft, och det kan inte i ord beskrivas hur tacksam jag 

är för mina vänner och min familj som stöttat mig. De har hjälpt mig med alltifrån att laga mat 

och diska till att sitta ner med mig och diskutera innehållet. Ett särskilt tack vill riktas till 

företaget och den frihet de gett mig genom att kunna komma och gå som jag har velat.   
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Abstract 

Author: Lisa Svärd 

Title: Ett yrke, flera roller- En mikrosociologisk studie om en yrkesgrupps möjligheter och 

begränsningar i det direkta kundmötet 

This paper aim to give a new perspective to science about service worker and their difficult 

situation between the organization and the customer. By using Goffman´s theories about how 

we act and define ourselves by others I hope to give a new dimension to understand what 

happens in the meeting between a customer and a service-worker.  

The essay is based on a category of service-worker called “servicerådgivare”. They are the 

ones who are between the car owner and the mechanics. Their job is to receive the cars in the 

morning and inform the customer of what has been done at the end of the day. During this 

process they are supposed to satisfy the customer while following the instructions from the 

organization, which leads to a tricky middle position.  

Theories about how people act and establish different faces are used to understand how the 

service worker always have to change face to different customers. It also discusses how a 

person can feel when being told to do one thing (by the company) and morally feel like doing 

another thing to satisfy the customer. Some researchers claim that this could make them feel 

bad and that working with customers all day may lead to social exhaustion.  

Trying to increase the understanding for people working in service work interviews and 

observations where used to form the material and the basis for my final discussion. Some 

comments from customers are also used to see what expectations they have on the service 

worker.  

The founding’s in this study is that “servicerådgivarna” have a hard time trying to balance 

between the organizational demands and the customer´s expectations. Many time lacks of 

resources are the biggest trouble and makes them improvise, which some finds satisfying but 

most of them are felling stressed and insufficient.  

 

Keywords; Service work, Social interaction, Face, Role 
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Inledning 

Tankar och funderingar om studiens syfte började redan under min praktiktid då jag 

bearbetade/omarbetade material åt företaget. Materialet bestod av en liveportal där en 

enkätundersökning, 30 dagar efter genomförd service, publicerades efter hand. Det främsta 

syftet med enkätundersökningen var att mäta kundnöjdheten och försöka urskilja områden 

som företaget behövde förbättra. Min uppgift var att lägga till variabler så som kön och ålder 

för att se om det skilde sig något i svaren mellan de olika kategorierna. För att möjliggöra 

detta krävdes det att jag sparade ner de enkäter som publicerats just då, för att sedan skriva ut, 

sortera och till slut koda in och koda om materialet i ett datorprogram för statistisk analys 

(SPSS).  

Under tiden som jag genomförde det arbetet åt företaget kom jag i kontakt med en för mig ny, 

och intressant yrkesgrupp, servicerådgivare. Servicerådgivarna var inte enbart den roll som 

fångade mitt intresse utan också den yrkeskategori som jag spenderade mest tid med under 

min praktik och som kom att fascinera mig mest. Den främsta anledningen var troligtvis att 

jag insåg hur omständlig deras arbetssituation var, och att de ändå alltid var trevliga och glada 

mot kunderna. Oavsett om servicerådgivarna gnällde innan eller efter ett kundmöte så visade 

det sig aldrig i själva mötet, utan de log och agerade som att allt var under kontroll. Det som 

till en början såg ut att ”bara” vara omständiga arbetsrutiner, visade sig vara en form av 

interna och externa begränsningar. Servicerådgivarna hamnade i kläm mellan företagets 

interna brister och samtidiga krav på dem i relation till kundernas externa krav och 

önskningar. Grundat på mina erfarenheter från praktiken och som studien visar så är 

servicerådgivarnas arbetsroll ett exempel på det Johansson benämner som gräsrotsbyråkrater 

(2007). Författaren talar främst om ämbetsmän i myndigheter, medan den aktuella studien 

handlar om en kommersiell organisation med kundrelationer, men boken kan ändå visa på 

faktorer som påverkar en person i en mellanposition (ibid). 

Johansson benämner personer som arbetar med direkta kundmöten som byråkrater eftersom 

de dels har kundernas krav och önskemål att tillgodose samtidigt som de förväntas 

upprätthålla organisationens intressen. Vidare benämner författaren gräsrotsbyråkraterna i 

mötet med kunden för agenter och kunderna för klienter, och menar att agenterna har 

organisatoriska begränsningar i sitt handlande. Johansson menar också att inom ramen av 

begränsningar finns en blind fläck, det betyder att hur agenterna styr upp sin tid under dagen 

och hur de möter kunderna är upp till dem själva så länge de lever upp till organisationens 
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förväntningar, samtidigt som de anpassar sig till kundens önskemål och krav. I boken 

benämns klienternas krav som yttre begränsningar och de krav som ställs av arbetsgivaren 

som inomorganisatoriska begränsningar (2007). 

Servicerådgivarnas situation är ständigt påverkad av inre och yttre faktorer som begränsar 

dem i sitt arbete. Med den grunden och utifrån de observationer/deltagandena från praktiken 

formades mitt intresse för hur servicerådgivarnas arbetssituation är en spänning mellan 

begräsningar och möjligheter, samt förväntningar och tillfredsställande i det direkta mötet 

med kunden. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att i främsta hand tjäna som ett bidrag till forskningen om serviceyrken och 

kundrelationer. Genom att använda interaktionsteorier och genom valet av den specifika 

branschen kommer förståelsen för dessa yrken att få en ny dimension. 

Målet med uppsatsen är att beskriva och analysera servicerådgivarna (beskrivs i kapitlet 

”bakgrund”) i deras yrkesvardag och organisatoriska kontext med hjälp av teori om 

interaktionsritualer.  Det vill säga att syftet med uppsatsen är att studera hur 

servicerådgivarnas yrkesroll struktureras.  

Utifrån tidigare forskning (se avsnittet ”tidigare forskning”) och teori som talar om 

serviceyrken finns vissa frågor som är intressanta att ställa för att uppnå målets syfte; 

Hur förväntas servicerådgivarna att agera i kundmötet? 

Vilka medel använder servicerådgivarna för att skapa en god relation med kunden? 

Hur upplever servicerådgivarna sin arbetssituation? 

Det betyder att studien kommer behandla och beskriva en specifik yrkeskategori i den privata 

sektorn, hur de arbetar, vilka möjligheter och begränsningar de har, samt hur det påverkar 

deras arbetssituation och privata liv.  
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Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd på följande sätt: Först kommer en beskrivning av den specifika 

yrkesgruppen, vilka de är, vilka deras huvuduppgifter är, och vilka de arbetar med/mot/för. 

Därefter följer en redovisning av vad tidigare forskning har att bidra med till den aktuella 

studien och sedan en metoddel som motiverar och förklarar på vilket sätt studien genomförts. 

Efter metodavsnittet beskrivs de teorier som används för att analysera materialet, samt på 

vilket sätt. Vad som framkom ur studien beskrivs i kapitlet som kallas ”resultat och analys” 

och är en analys av det material som samlats in. Avslutningsvis sammanfatats studien och 

beskriver de slutsaser som kan göras utifrån materialet, samt de svårigheter som stötts på 

under resans gång och förslag på forskning som vore intressant att bygga vidare på utifrån 

studien. 

 

Bakgrund 

Studien är förlagd till ett företag med filialer på flera orter i Sverige. Företaget arbetar med det 

mesta som inkluderas i ett bilägande, de säljer bilar, servar bilar, förvarar däck, säljer 

reservdelar och tvättar bilar. 

Servicerådgivarna och deras kollegor 

Nedan kommer en beskrivning av vad både servicerådgivare och deras kollegor arbetar med 

eftersom forskning visar att begreppet yrkesområde, eller på engelska ”professional field” har 

förändrats (Hughes 1984). Inte bara genom att det är ett ökat antal människor involverade i 

yrkena, utan framför allt vad som faktiskt ingår i deras arbetsuppgifter. Författaren menar att 

många yrken innefattar flera led där varje person i processen skapar sig en bild av hur yrket 

bör genomföras och vad det innefattar (ibid).  Det är sedan den agerande yrkesgruppen i 

relation till de personer de interagerar med som formar definitionen av samt yrkets innehåll 

(ibid). Så för att få reda på vad ett yrke innebär gäller det att se de strukturella förhållandena 

och positioneringarna i relation till andra. Alltså för att förstå servicerådgivarnas yrkesroll och 

yrkesvardag krävs det att de sätts i relation till sina kollegor, det vill säga deras 

organisatoriska kontext, vilket är syftet med uppsatsen.  
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Servicerådgivarna 

Servicerådgivarnas arbete består av att möta kunder som ska lämna in sina bilar på samt 

hämta sina bilar från service, de ska se till att priserna på arbetet och reservdelarna är korrekta 

samt se till att kunderna får information om när deras bil är färdig att hämta. Utöver planerade 

arbeten får servicerådgivarna även hantera akuta ärenden, där kundens bil ej fungerar eller bör 

köras. I akuta ärenden försöker servicerådgivarna att lösa kundens problem utan att 

överbelasta andra avdelningar, de ska vara som en ”spindel i nätet”. Skulle det uppstå 

problem under dagen så är det servicerådgivarnas uppgift att ringa och informera kunden om 

detta. Det skulle exempelvis kunna vara ett fel på bilen som kunden inte varit medveten om 

vid inlämning och då har kunden rätt att besluta om felet ska åtgärdas eftersom det kan 

tillkomma extra kostnad för reservdelar och merarbete. Servicerådgivarnas uppgift är 

sammanfattningsvis att ha den främsta kundkontakten och att tillgodose kundernas och 

bilarnas behov, vilket naturligvis också är företagets mål. Som en av de intervjuade uttrycker 

det, ”servicerådgivarna är en stor kugge i systemet”. 

Mekanikerna 

Yrkeskategorin mekaniker har den avgörande rollen för kundernas ”bilhälsa”. Om det är ett 

uttryck som är lokalt eller allmänt inom branschen är oklart, men jag fann det som en bra och 

rättvis beskrivning av deras yrke. Deras uppgift är att lokalisera fel, åtgärda fel, rapportera 

vilket arbete de har utfört samt notera om det finns ytterligare fel som behöver åtgärdas. 

Mekanikerna är den yrkeskategori som servicerådgivarna har mest kontakt med på företaget. 

Servicerådgivarna lämnar bilarna till mekanikerna tillsammans med en beskrivning av de 

anmärkningar och reparationer som behöver åtgärdas. Mekanikerna rapporterar sedan till 

servicerådgivarna vilket arbete de har utfört samt om extra arbeten bör/har utföras/utförts.  

Reservdelsteknikerna 

Rubricerade yrkeskategori har i uppgift att beställa kundspecifika samt lagerförda reservdelar. 

De ska sedan ta emot reservdelarna, placera delarna på rätt plats, samt ge dem korrekt 

märkning. Utöver detta ska de förse mekanikerna med reservdelar som inte var planerade att 

ingå i arbetet. Servicerådgivarna har inte så mycket kontakt med reservdelsteknikerna men när 

de har det gäller det frågor som berör arbetet på bilen och som inte mekanikerna har möjlighet 

att svara på. 
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Administrationen 

Till administration hör de som jobbar med ekonomi, personaladministration och 

arbetsplaneringen. Frågor som snarare rör kunderna än deras bilar diskuterar 

servicerådgivarna ofta med administrationen, det kan gälla tidsbokning, kompensation och 

uthyrning av bilar. 

Rekonditioneringen 

Rekonditionering innefattar tvättning, polering, lackreparationer samt invändig städning utav 

bilen. Den kontakt servicerådgivarna har med personalen på rekonditioneringen rör i de flesta 

fall en tvätt som kompensation. 

Säljarna 

Säljarnas huvudsakliga uppgift är att försöka sälja bilar till kunder. För att åstadkomma detta 

förutsätter det att säljarna cirkulerar aktivt i visningslokalen och tar kontakt med kunderna. De 

försöker urskilja vilka förväntningar/önskemål kunden har och därefter försöka tillgodose hen. 

Säljare är den yrkeskategori som servicerådgivarna i sitt arbete har minst kontakt med (räknat 

bland dem som befinner sig i samma lokaler). Om en kund visar intresse av att köpa en ny bil 

så kan servicerådgivarna hänvisa kunden vidare till säljarna. 

Ledningen 

Företaget tillhör en stor organisation där verkställande ledning inte är placerad på den 

studerade filialen. Det gör det omöjligt att ge en rättvis bild av dem men de fattar beslut som 

påverkar hela organisationen. Servicerådgivarna står i organisationen långt ifrån ledningen 

och har i princip ingen kontakt med dem. Kommunikationen mellan ledningen och 

servicerådgivarna är för det mesta enkelriktad där ledningen informerar om vilka beslut som 

fattats och servicerådgivarna får finna sig i dem.  

Sammanfattning  

Företaget har sålunda många olika yrkesgrupper som servicerådgivarna förväntas förhålla sig 

till, vilket kan både underlätta och försvåra deras arbetssituation och yrkesprestation som 

beskrivs längre fram i arbetet. Servicerådgivarnas roll är, som en av de intervjuade beskriver 

det ”att vara en spindel i nätet”, de håller ihop avdelningarna och hamnar lätt i kläm. Den 

klämda sitsen uppstår eftersom det är servicerådgivarnas roll att vara företagets ansikte utåt, 

att möta kunderna och svara på deras frågor och tillgodose deras behov, samtidigt som de får 

anpassa sig till de förutsättningar som finns.  
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tre studier som berör serviceyrket att beskrivas för att få en inblick av 

vad som har gjorts tidigare inom området och vilka resultat som framkommit ur dem. Först 

beskrivs Säljande samspel, därefter Anställdas upplevelse av interaktionen med 

kundmottagare i tjänstesektorn, och slutligen Privata tjänster och privata känslor. Efter varje 

kapitel följer en kort sammanfattning för att bena ut de mest väsentliga delarna för min studie 

och på vilket sätt de kan vara användbara till att försöka förstå och/eller förklara 

servicerådgivarnas yrkesroll och organisatoriska kontext. 

Säljande samspel 

Studien behandlar servicearbete i den privata sektorn på 90-talet (Abiala 2000).  Författaren 

studerar bland annat hur servicearbetarna själva ser på sitt arbete och mötet med kunden, hur 

de identifierar sig med rollen och vilka konflikter som kan skapas (ibid).  Det framgår att 

organisationens ledning, servicearbetarna och kunderna är ingående delar i en 

interaktionstriangel där det uppstår spänningar och där strategier som servicearbetarna 

använder urskiljs (ibid).  

Till vilken grad en servicearbetare upplever att hen spelar en roll påverkar hur hen mår, 

Hochschild talar om olika nivåer av rollspelande ”surface acting” och ”deep acting” 

(Hochschild 1983 se Abiala 2000). ”Surface acting” innebär att en person spelar en ytlig roll 

och påverkars inte på djupet, medan ”deep acting” innebär att en person identifierar sig mer 

med rollen och den blir en del av hen (ibid). Abiala menar att känslor styr/påverkar agerandet 

i serviceyrket men att serviceyrket också påverkar känslorna (2000). Andra forskare som 

diskuterar förhållandet till rollen är Ashforth & Humphrey som menar att arbetsrollen 

successivt ”tar över”, att ”role acting becomes role taking” (1993, s.102 se Abiala 2000).  

Abiala visar att det finns en del författare som är mer pessimistiska (Hochschild 1983; Robin 

Leidner 1996 se Abiala 2000), medan andra är mer positivt inställda till det ökande antalet 

arbeten inom serviceyrken i den privata sektorn (Ashforth & Humphrey 1993; Miller, 

Birkholt, Scott & Stage 1995 Rafaeli & Sutton 1987; Waldron 1994 se Abiala 2000 ). 

Hochschild menar att det kan uppstå alienation och identifikationsförvirring och att en person 

som går allt för ”hårt” in i rollen är mer mottaglig för stress & löper högre risk för utbrändhet 

och menar att det bästa är att ha distans och kunna skilja på jobb/organisation och sitt eget 

privata liv (Hochschild 1983 se Abiala 2000). Mer positiva är istället Rafaeli & Sutton (1987 
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se Abiala 2000) som refererar till en psykologisk mekanism som kommer av att skratt ökar 

blodflödet till hjärnan och skapar en översvallande känsla. Ytterligare ett argument till att de 

ökade servicejobben kan vara positivt är att de människor som ”tvingas” vara trevliga på 

jobbet upplever en högre grad av arbetstillfredsställelse (Rafaeli & Sutton 1990 se Abiala 

2000).  Rafaeli & Sutton modifierar Hochschild koncept om emotionell distans och menar att 

det handlar om att känslan har blivit initialiserad eller inte, vilket påverkar resultatet (ibid). 

Att ”faking in bad faith”, vilket betyder att en människa försöker att spela en roll de själva 

inte trivs med, är ett hot mot hälsan, då det råder en rollkonflikt eller strider mot deras 

värderingar. Å andra sidan menar de att ”faking in good fatih” då känsloreglerna är 

initialiserade ökar känslan av välmående (ibid). Abiala menar att det vore alldeles för enkelt 

att säga att interaktivt servicearbete är antingen positivt eller negativt, effekterna kan bero på 

individens förhållande till rollen och värderingarna som förväntas komma med den (2000). 

Både utmattning och tillfredställelse är möjliga resultat, vilket är en utgångspunkt för både 

hennes och min studie.  

Av materialet finner Abiala att kunder i vissa fall använder mötet för att få ur sig negativa 

känslor som kommit i andra situationer., andra vill tillfredsställa behov av personlig kontakt. 

Servicearbetarna i olika yrkeskategorier är olika mycket tränade i att använda sig av vissa ord 

eller gester i kundmötet. Det förväntas till exempel olika mängd socialt småprat bland yrkena 

och hanteringen av ”jobbiga kunder” kan också variera från yrke till yrke och situation till 

situation. Det är också olika hur tillgängliga de olika yrkesmännen är utanför jobbet, det är 

som att de med mest intima ”fashion” inriktade yrken känner ett större behov av att dra en 

gräns mellan privatlivet och arbetet. Författaen finner också att det i olika yrken skiljer sig 

vad gäller pressen och träningen att sälja mer (2000).  

Studien finner att den sociala kompetensen är en viktig del vid anställning, och visar sedan att 

de anställande påverkar serviceuppförandet genom att anställa någon som matchar kunderna 

och kontexten. Vissa yrken kräver vad författaren kalla för expertis där de anställdas 

kunnande ger dem ett övertag över kunderna. Andra yrken bedöms mer efter erfarenhet. I 

studien återfinns servicearbetare som identifierar sig för helhjärtat, de som ”spelar en roll och 

känner sig fåniga” och de som ser agerandet som något positivt krav. Distansen till kunderna 

och interaktionen påverkar hur de anställda upplever rollen samt hur mycket de tar åt sig av 

kritik från kunderna (ibid). 



14 

 

De positiva effekter författaren finner är att servicearbetarna genom jobbet lärt sig hantera 

människor och att deras förståelse för människor ökar. Den negativa effekten är den som 

skapas då de blir så trötta på människor att de vill vara själva efter jobbet. De positiva och 

negativa effekterna på servicearbetarna är relaterade till hur viktig den direkta interaktionen 

med servicearbetaren är samt säljsituationen. Situationen kan vara mer stängd som i en 

verkstad eller mer öppen som en ”dörrförsäljare” (ibid). Abiala urskiljer fyra möjliga 

kombinationer: stängd eller öppen säljsituation och mer eller mindre viktighetsgrad av 

interaktionen vilket svarar mot olika interaktionstyper 1 ”arbetet först” 2 ”personlig service” 3 

”rutinarbete” 4 ”övertalningssäljande” (2000, s. 12). 

Negativa effekter syns oftare i serviceyrken där: 

1. man har en hög interaktionsnivå med kunderna, 

2. man spelar teater (använder speciella uttryck och gester), 

3. där de är anställda är anställda för deras personlighet och utseende, 

4. säljsituationen på något sätt kan ses som stängd. 

Positiva effekter förekommer mer ofta där: 

1. interaktionen sker en mindre del av arbetsdagen, 

2. det finns färre regler kring agerandet, 

3. de anställda är anställda för sin expertis och utbildning, 

4. säljsituationen är mer öppen.  

Sammanfattning 

Trots att likheterna är många mellan alla interaktionsserviceyrken finns det tydliga skillnader. 

I de olika interaktionsserviceyrkena kan interaktionen karakteriseras av olika ord eller 

gestikuleringar av servicearbetaren och försäljningen kan vara mer eller mindre uppenbar. 

Olika effekter av servicearbetet urskiljs i olika yrken där arbetssituationen och vikten av 

interaktionen och vilken säljsituation det är spelar roll. Dessa serviceyrken delas upp i fyra 

tidigare omnämnda kategorier ”arbete först, personlig service, rutinförsäljning och 

övertalningsförsäljning”. Både positiva och negativa effekter av serviceyrket har framkommit, 

de positiva är att många menar att de har blivit bättre på att hantera människor. Det negativa 

är att vissa uppger att de ibland är så trötta på människor att de vill vara själva efter jobbet, 

yrket blir en social ansträngning.  
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Avslutningsvis menar författaren att för att vi ska lära oss mer om effekterna av 

interaktionsserviceyrken måste vi skilja på olika typer av agerande och säljsituationer. Vilket 

är det den aktuella studien berör, en viss typ av säljsituation i en specifik bransch. Mitt bidrag 

till forskningen är alltså att beskriva en specifik yrkesrolls struktur och hur det ter sig i det 

specifika mötet, vilket ger större förståelse om branschen och deras interaktioner med kunder.  

 

Anställdas upplevelse av interaktionen med kundmottagare i 

tjänstesektorn 

Artikelns syfte är att dels summerar forskning om arbetsvillkor för anställda med hög grad av 

kundkontakt och dels utbredningen av yrkenas villkor i den svenska tjänstesektorn (Ivarsson 

& Larsson 2008). 

I den rubricerade studien vill författarna undersöka ”hur den anställda med kundkontakter 

upplever olika aspekter av interaktionen med verksamhetens avnämare”( Ivarsson & Larsson 

2008, s.51). Gemensamt för de svarande i studien är att deras arbete präglas av daglig kontakt 

med kunder. Grundat på presenterade påstående längre fram i kapitlet har respondenterna 

sedan fått fylla i en femgradig skala mellan instämmer inte alls till instämmer helt. Studiens 

första del sammanfattar forskning som direkt eller indirekt styr arbetsvillkoren för anställda 

med hög grad av kundkontakt. Den andra delen presenterar och analyserar utbredningen av de 

arbetsvillkoren och effekterna av dem på den svenska arbetsmarknaden, sammanfattat i 10 

påståenden.  

Den anställde måste enligt Solomon et al (1985 se Ivarsson & Larsson 2008) identifiera och 

hantera olika typer av kunder och deras olika önskemål och förväntningar. Också Bettencourt 

& Guinner (1996 se Ivarsson & Larsson 2008) understryker vikten av att som anställd kunna 

anpassa sig till varje individs personlighet och intresse. Exempelvis bör en skojfrisk kund 

bemötas på ett humoristiskt sätt och ett hängivet ”fan” till ett visst ishockeylag skulle 

säkerligen uppskatta en likasinnad. Kundtillfredsställelsen sägs enligt artikeln nämligen öka 

då den anställde uttrycker liknande åsikter som kunden, även om det i vissa fall handlar om att 

dölja deras egentliga uppfattningar (Ivarsson & Larsson 2008). Förutom att agera ”rätt” mot 

respektive kund ligger det också på den anställde att urskilja/skaffa sig kunskap om hur hen 

ska agera ”rätt” då varje kund har olika åsikter om vad som är bra service Forskare menar 



16 

 

nämligen att tjänsteverksamheter måste satsa på att ge en god service då det är det som skiljer 

verksamheten från andra i samma bransch (ibid).  

Managementforskare lyfter ofta fram långsiktiga relationer mellan kund och anställd som en 

strategi för att lära känna sina kunder och deras stilar, bra relationer till sina kunder skapar 

lättare kundlojalitet (Beatty et al 1996 se Ivarsson & Larsson 2008) och funkar som en reserv 

vid ”sämre tider” (Cardis 2006 se Ivarsson & Larsson 2008). Författarna (Ivarsson & Larsson 

2008) skriver att trots att relationen mellan kund och anställd länge har studerats så har 

forskningen inte hittat vad exakt det är som bäddar för kundnöjdhet i tjänstemötet. Gremler & 

Gwinner (2000 se Ivarsson & Larsson 2008) menar att begreppet rapport är ett steg på vägen. 

Rapport innefattar kundens och den anställdeles lustfyllda samspel och den personliga 

samhörighetskänslan, de menar att ”det lustfyllda samspelet uppstår när den anställde har en 

intressant personlighet, är humoristisk, glad och positiv” (ibid). Den personliga samhörigheten 

handlar om identifikation- gemensamma intressen, värderingar och ideologier. De menar att 

rapport skapar kundnöjdhet, lojalitet och gör att kunder rekommenderar verksamheten (ibid). 

Tjänsterinteraktionen lyfts också fram ur den anställdes perspektiv. Första kategorin som 

diskuteras är ”Emotionella krav”, där den anställde förväntas använda sig av sina känslor för 

att skapa rätt stämning. Exempelvis ska en flygvärdinna utstråla säkerhet, men framför allt 

förstjusning oavsett hur passagerarna beter sig. Likaså begravningsentreprenörer där det 

förväntas (mer eller mindre) att delta i de anhörigas sorg, trots att de inte kände den 

bortgångne (Ivarsson & Larsson 2008). Hochschild (1983 se Ivarsson & Larsson 2008) är ett 

namn som också dyker upp här då hon menar att känsloarbete kan definiera som framkallande 

eller undertryckande av känslor för att nå ett visst sinnestillstånd hos andra.  Sharpe (2005 se 

Ivarsson & Larsson 2008) menar därför att känsloarbete är modifiering av känslor. Vissa 

känslostämningar kan vara spontana och genuint upplevda av den anställde menar Ashforth & 

Humphrey (1993 se Ivarsson & Larsson 2008), men det finns också tillfällen då det uppstår 

disonans mellan vad den anställde känner och förväntas känna (Hochschild 1983 se Ivarsson 

& Larsson 2008). I en sådan situation tar den anställde till två strategier som nämnts i tidigare 

avsnitt, ”surface acting” och ”deep acting”. Det första kan innebära att man som anställd ler 

för att visa att det är mer än ett jobb (Hall 1993 se Ivarsson & Larsson 2008) eller inövade 

fraser (Leidner 1996 se Ivarsson & Larsson 2008), medan den andra strategin handlar om att 

framkalla genuina känslor. I vissa yrken är känslornas äkthet av betydelse för kunden, 

exempelvis ombeds flygvärdinnor agerar som att passagerarna var gäster i deras egna hem 

(Hochschild 1983 se Ivarsson & Larsson 2008). I sådana lägen kan det hjälpa att fantisera, 
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Hochschild skriver att en flygvärdinna ibland tänker att någon som är berusad och skriker åt 

henne inte är mer än ett barn som skriker, och då är det enklare att hantera personen (ibid). 

Sharpe (2005 se Ivarsson & Larsson 2008) visar i en studie av äventyrsguider att vissa inte 

har några problem med att skapa rätt atmosfär eftersom det finns en överrensstämmelse 

mellan personligheten och de organisatoriska kraven. Författaren visar däremot också att det 

finns de som skådespelar för att framstå som genuina och framkalla de känslor som 

efterfrågas, då vissa inte har något personligt intresse för kunden (Sharpe 2005 se Ivarsson & 

Larsson 2008). 

Viss forskning menar att det leder till social utmattning (Gustavsson 1997 se Ivarsson & 

Larsson 2008) och att det kan bli svårt att hitta sin identitet, ”vem är jag” (Hochschild 1983 se 

Ivarsson & Larsson 2008). Andra hävdar att det inte finns något samband mellan känsloarbete 

och social utmattning (Wharton och Ericsson 1993se Ivarsson & Larsson 2008). 

Schweingruber och Bern (2005 se Ivarsson & Larsson 2008) menar att känsloarbete kan vara 

tillfredsställande, särskilt om yrkesrollen är av stor vikt för den anställdes personliga identitet. 

Det finns forskare som framhåller att tjänsteanställda vanligtvis är positivt inställda till 

kunderna och det känslomässiga arbetet, vilket resulterar i arbetstillfredsställelse (Korczynski 

2003, Sharma & Black 2001 se Ivarsson & Larsson 2008). Efter redogörelsen av de tidigare 

forskarnas bidrag redovisas den rubricerande studien genom 10 olika påståenden:  

 

1: Tjänsteanställda döljer sina äkta känslor i kundmötet 

Den anställde blir ofta en del av tjänsten. Författaren hänvisar till en rad olika forskare som 

menar att tjänstemötet i grunden är ett socialt möte och att det finns inga tydliga gränser 

mellan de anställda, arbetsprocessen och produkten i interaktivt tjänstearbete. Författarna 

hänvisar till Goffman (1959 se Ivarsson & Larsson 2008) och hans dramaturgiska perspektiv 

där socialt samspel ses som ett scenframträdande och den typen av forskning visar att 

tjänsteanställda anser sig spela en roll. Intrycksstyrning är också ett begrepp hämtat från 

Goffman och användas som strategi för att kunna presentera det som förväntas av 

tjänsterollen (ibid).  

 

2: Anställda i tjänstesektorn iklär sig en tydlig yrkesroll 

Ofta ihopkopplat med rollspel är rutinisering, vilket fungerar som ett verktyg för ledningen att 

ha kontroll över processen, standard osv. Leidner (1996 se Ivarsson & Larsson 2008) menar 
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att det kan vara negativt att rutinisera tjänstearbeten med exempelvis standardiserade manus 

eftersom det strider mot själva uppfattningen om den dynamiska karaktären i social 

interaktion. Richardsson & Stantons (1913 se Ivarsson & Larsson 2008) menar författaren 

skulle förklara den tydliga yrkesrollen genom att kollegor sätter press på varandra.  

 

3: Rutinisering i tjänstearbetet är utbrett 

Leendet uppfattas ofta vara den anställdes största tillgång (Hochschild 1993 se Ivarsson & 

Larsson 2008) och är vad arbetsgivare söker. Hochschild menar att le oavsett bemötande eller 

personligt känslotillstånd är avgörande (ibid). De svarande har rutinisering i arbetet genom 

utbildning och/eller policydokument angående kundbemötande och vissa fall konkreta 

instruktioner av arbetsgivaren av lämpliga ord och fraser i kundbemötandet (Ivarsson & 

Larsson 2008).  

 

4: Tjänstanställda upplever krav på att vara glada och hjälpsamma 

”Looking good and sounding right” är ett uttryck som fånga vad arbetsgivare i tjänstesektorn 

letar efter då det blivit ett sätt att öka försäljningen på (Warhurst & Nilsson 2001 se Ivarsson 

& Larsson 2008). Arbetsgivaren formar ofta sina anställda så de överensstämmer med de 

stereotypa bilder som arbetsgivarna uppfattar är de krav och förväntningar kunder har 

(Wellington & Bryson 2001 se Ivarsson & Larsson 2008). Forskare menar att det kan handla 

om allt från klädsel, vikt och kroppform till smink, smycken och naglar (Hochschild 1983, 

Wolf 1990, Leidner 1996 & King et al 2006 se Ivarsson & Larsson 2008), vilket leder fram 

till nästa påstående.  

 

5: Tjänsteanställda upplever estetiska krav 

60% av de anställda menar att det ställs krav på vilka kläder de har på sig, antingen i form av 

arbetskläder eller i form av en etablerad klädkod.  

 

6a: Tjänsteanställda använder sig av charm i kundmötet 

6b: Kunder flirtar med anställda 

6c: Tjänsteanställda flirtar med kunder 
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Ovan påstående (6a, b och c)handlar om att det finns krav på att tjänstearbetare ska kunna 

hantera charm och flirt. Det vill säga att tjänstearbetaren ska klara ”the flirting game”, som 

byggs på äkthet, där kunden och den anställde har sexuella anspeglingar. Studier visar att 

”lagom” flirtande (Levin 2004 se Ivarsson & Larsson 2008), sexuella anspeglingar och gnabb 

kan användas för att underlätta mötet (Loe 1996 & Sanders 2004 se Ivarsson & Larsson 2008) 

och punkt 6a, b och c kan konstateras används. Det är inte lika vanligt att de anställda anser 

sig flirta. Flirt förkom mest bland yngre män i privat sektor och förekommer mest bland män 

överlag. Författarna menar att kvinnor objektifieras och reproducerar och upprätthåller 

traditionella könsroller (Ivarsson & Larsson 2008). 

 

7: Tjänsteanställda använder sig av humor i kundmötet 

Humor tycks överlag åstadkomma en behaglig atmosfär (Gremler & Gwinner 2000, Cooper 

2005 se Ivarsson & Larsson 2008). Vissa forskare menar att humor manipulerar kundens 

känslor och kan användas som strategi för att vinna nya, och behålla gamla, kunder. Det kan 

alltså vara en ”interaktionsstyrning” för att hantera känslor (Francis et al 1999 se Ivarsson & 

Larsson 2008). Det är också lättare att sälja till någon med ett positivt sinnestillstånd (Cooper 

2005 se Ivarsson & Larsson 2008).  

 

8a: Tjänsteanställda upplever att deras personlighet är viktig 

8b: Tjänsteanställda identifierar sig med verksamhetens kunder 

8c: Tjänsteanställda utvecklar vänskap med kunder 

8d: Tjänsteanställda anser att det är viktigt att erbjuda upplevelser och stimulans av 

kundens sinnen 

98 % upplever att deras personlighet är viktig och att den var en bidragande faktor till att de 

blev anställda. Texten menar också att den anställde i tjänsteverksamhet anses vara del av den 

aktuella tjänsten (Ivarsson & Larsson 2008). 93 % av de tjänsteanställda identifierar sig med 

verksamhetens kunder, även om det är så utbrett är det en ökad identifikation med stigande 

ålder. Texten säger att tjänsteforskning med ett kundperspektiv förespråkar personliga 

relationer mellan anställda och kunder (ibid). 8d styrks av att 60 % anser det vara viktigare att 

erbjuda kunden upplevelser och stimuli än vad själva tjänsten/produkten är- framför allt 

kvinnor anser det. 
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9a: Tjänsteanställda upplever underordning i tjänstemötet 

9b: Tjänsteanställda upplever social utmattning och undviker att umgås med andra på 

fritiden  

9c: Tjänsteanställda upplever arbetstillfredsställelse och  

9d: Tjänsteanställda upplever att de ger service utöver det förväntade 

Det är inte vanligt att de intervjuade känner sig underordnade utan 63 % säger relationen är 

jämlik, medan 34 % anser sig vara överordnade kunden. Resultatet strider mot de forskare 

som menar att den anställde mer eller mindre blir som en tjänare som är där för att tillgodose 

kundens behov och önskemål (Hochschild 1983, Macdonald & Sirianni 1996 se Ivarsson & 

Larsson 2008 ). Bolton och Houlihan menar å andra sidan att kunden förstår sin plats i det 

stora hela, vilket innebär en medvetenhet hos kunden om att hen har små möjligheter att 

påverka villkoren och är tvungen att acceptera en underordnad ställning (2005 se Bolton och 

Houlihan). Det finns tidigare forskning som visar att kundintensivt arbete kan medföra social 

utmattning, genom att man exempelvis inte är så intresserad av sociala kontakter på fritiden 

(Gustavsson 1997 se Ivarsson & Larsson 2008).  Det finns också positiva effekter av 

tjänstearbetet (Korczynski 2003 se Ivarsson & Larsson 2008) och i denna studie uppger 98 % 

att de upplever att kunderna är en viktig källa till arbetstillfredsställesle. I tjänsteforskning 

med kundperspektiv har man också uppmärksammat vikten av att erbjuda en service utöver 

det förväntade (Blomqvist et al 1992 se Ivarsson & Larsson 2008) och deltagarna i studien 

bekräftar det då 96 % säger sig försöka ge kunder service/betjäning utöver det förväntade.  

 

10a: Rapport leder till ökad arbetstillfredställelse 

10b: Rapport leder till ökad vilja att ge service utöver det förväntade 

Resultaten 10a och b visar sig gå hand i hand då anställda som starkt identifierar sig med 

verksamhetens kunder och ofta använder charm och humor i kundmötet upplever en högre 

grad av arbetstillfredsställelse samt en större vilja av att ge service utöver det förväntade.  
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Sammanfattning 

Ovanstående påståenden grundas på de krav som arbetsgivarna sätter när de söker anställda. 

Författaren sammanfattar sin forskningsöversikt, och därmed del av artikelns syfte, med att 

skriva; 

”Den ideala tjänstearbetaren besitter inte bara kapacitet att skapa ett lustfyllt 

samspel med kunder utan har även förmågan att få kunder att känna en personlig 

samhörighet med en anställd, det vill säga, skapa rapport” 

 (Ivarsson & Larsson 2008, s.48) 

Vad gäller utbredningen av yrkenas villkor i den svenska tjänstesektorn så finns det redovisat 

i påståendena som summerar både tidigare forskning och vad de svarande säger. Det ställs 

krav i de flesta branscher, däremot varierar kraven. Det tenderar vara olika kunder i olika 

branscher, därför gäller det att kunna anpassa sig som servicearbetare, vara flexibel och 

lyhörd. Vissa upplever sig mer konstlade och tillgjorda, medan andra känner 

arbetstillfredställelse och utveckling i sitt arbete. Det finns sålunda inget givet resultat på hur 

människor i servicearbetet påverkas eller anvisningar på hur deras yrke bör utföras. 

Skillnaderna är delvis individuella men också branschstyrda, så för att försöka förstå en viss 

organisations påverkan och servicearbetares roll krävs det att sätta sig in i den specifika 

organisationen. Det är också ett argument till varför den aktuella studien är ett bidrag till 

forskning inom serviceyrken och interaktionsarbete. Vad som kom fram i min studie är att 

många av ovanstående påstående tycks stämma in också på servicerådgivarnas yrkesroll, 

rutinisering i arbetet, humoristiska möten och social utmattning, vilket beskriv i kapitlet 

”Resultat och analys”. 

Privata tjänster och privata känslor 

I studien är grundtanken att organisationen sätter regler för interaktionen (Abiala & Ahrne 

1995). Det är en grundtanke som jag också har i min studie, men utöver organisationen sätter 

också kunden sina krav. Författarna beskriver fyra olika förhållanden som påverkar relationen 

mellan företaget, den anställde och kunden: 

1. Avståndet till arbetsgivaren - Påverkar formen av kontroll 

2. Tjänstens lokalisering - Vems “revir”? Kunden eller företagets? Påverkar mötet. 

3. Graden av handlingsfrihet - Grad av kunskap för att utföra tjänsten. Lägre grad av 

kunskap kan leda till rutinsering av interaktionen.  
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4. Personlig involvering - Beror på  servicearbetarens position på arbetsmarknaden, en 

del ska vara neutrala i sitt möte, andra personliga och flexibla. 

 

(Abiala & Ahrne 1995:213) 

Deras resultat av studien om hur olika tjänstemannayrken skiljer sig åt i sitt agerande handlar 

mycket om hur den anställde förhåller sig till sin egen identitet, det vill säga hur mycket en 

person kliver in i en roll och hur den förväntas spelas (Abiala & Ahrne 1995). En del upplever 

det som ett rent teaterspel, medan andra finner det mer naturligt. De olika förhållningssätten 

gentemot yrkesideniteten skapar olika utgångar för hur det personliga livet påverkas i övrigt, 

så som att umgås med vänner och att vara ”allmänt glad” (Abiala & Ahrne 1995, s.227-231). 

Oavsett hur rollen upplevs konstaterar författarna att det finns externa och interna krav som 

ställs på serviceyrket och dess identitet (Abiala & Ahrne 1995).  

Abiala och Ahrnes bidrag till den aktuella studien är sammanfattningsvis att det finns olika 

faktorer som påverkar servicearbetarens arbetssituation och yrkesroll. Det gäller att inkludera 

såväl lokaler, resurser och ledning som kunder och kunskapsnivå för att skapa så stor 

förståelse som möjligt av yrkesrollen 

Slutsats tidigare forskning 

Det finns många studier och mycket forskning som behandlar människor i serviceyrket. Vad 

som är en gemensam nämnare för dem är att det inte går att hitta en enkel beskrivning av 

yrkena eller dess påverkan på de människor som ska utföra tjänsterna. Det som 

rekommenderas är att genomföra en studie som behandlar en specifik bransch, vilket är det 

jag tar fasta på. 

Den tidigare forskningen bidrar också med att se serviceyrket som en mittposition mellan 

kund och organisation och visar att det är en ytterst komplex roll som behöver fler studier för 

att få en mer detaljerad bild av yrket och dess påverkan.  

Det centrala i studien kommer att vara att beskriva hur en utvald yrkesroll struktureras samt 

exemplifierar hur människor som arbetar i direktkontakt med kunder kan uppleva sin roll och 

hur rollen påverkar dem. Vilka fördelar och nackdelar som finns och hur de kommer till 

uttryck och påverkar de anställda såväl på jobbet som privat.  
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Interaktionsteorier 

För att försöka förstå och förklara servicerådgivarnas yrkesroll i den specifika branschen 

används Goffmans begrepp och teorier. De kommer att ge ett nytt perspektiv till forskningen 

om serviceyrken då fokus läggs på positioneringen i mötet, hur en människa förhåller sig och 

skapar en bild av sig själv och andra, och hur samspelet mellan dem sker. Vilka konflikter kan 

uppstå och hur hanteras de?  Som Goffman själv utrycker ” Att studera ansiktsbevarande är att 

studera trafikreglerna för social interaktion” (2005, s.12).  Nedan följer en beskrivning av 

Goffmans centrala begrepp och syn på den sociala interaktionen, vilket sedan följs av en 

sammanfattning och mer utförlig förklaring till varför den tjänar som en bra förklaringsmodell 

till den aktuella studien.  

 

Vem är jag- I relation till andra?  

Alla personer intar något som Goffman kallar för ”line”, vilket han beskriver som ”ett 

mönster av muntlig och icke-muntligt agerande som uttrycker personens överblick av 

situationen och genom det uppskattar de deltagande, särskilt honom själv” (2005, s.5). 

Termen ”Face” definieras som det positiva sociala värdet en person förespråkar sig själv 

genom ”the line” och som andra antar han har tagit under ett visst möte (Goffman 2005). 

”Face” är en bild av jaget avgränsat i termer av godkända sociala egenskaper, en bild som 

andra kan ta del av, som när en person är duktig på sitt jobb eller i sin religion genom att göra 

ett snyggt uppträdande av sig själv (ibid). ”Face” är nära kopplat till en känslomässig respons 

eftersom en människa så fort den möter någon fångar hens ”face” och sedan känner något för 

det. Om det är en bild som varit given länge kommer det troligtvis få känslor, men om ”face” 

blir bättre än förväntat kommer personen troligtvis att uppleva en ”feel good”-känsla, men om 

det blir sämre än förväntat kommer hen troligtvis bli ledsen och känna sig sårad (Goffman 

2005, s.6). Författaren beskriver det som att en människa kan ha, befinna sig i eller tilldelas 

ett ”face”, har hen ”rätt face” kommer personen känna sig självsäker och skapa en typ av 

trygghet. Har personen ”fel face” kommer hen troligtvis känna sig skamsen och sämre än den 

hen interagerar med (Goffman 2005). Eftersom personer ogillar att skämmas kommer hen 

försöka undvika sådana situationer/positioner. Hen försöker att bevara sitt ”face” (2005, 

s.103), men om face inte går att skydda utan blivit upptäckt kommer det till en punkt där 

individen slutar låtsas eller spela på sin osäkerhet och kollapsar (kan vara att brista ut i tårar 
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eller skratt). Att skämmas hör ihop med ej uppfyllda förväntningar. Det blir tydligt att det 

finns flera ”self”, flera jag, när någon skäms, vilket är en del av det sociala systemet (2005, 

s.108). Typiskt ”face-work” är att alla hjälps åt att bevara och acceptera varandras ”face” 

(Goffman 2005).  

Vidare menar författaren att det finns ett antal olika sätt att bevara ”face” på (ibid). Deltagarna 

i varje umgänge kan förväntas ha kunskap om ”face-work” och erfarenhet av dess 

användning, i samhället kan den kapaciteten kallas för social förmåga (Goffman 2005, s.13). I 

ett möte är det alltid minst två ”face” att ta hänsyn till- sitt eget och den andres. En del är mer 

måna om det ena än det andra, fast generellt förväntas dessa perspektiv kombineras (Goffman 

2005). Säkraste sätet att förebygga hot mot face är att undvika kontakt, en annan strategi är att 

ändra ämne eller typ av aktivitet (ibid). Om det går att neutralisera ett ”face” så går det också 

att förstärka ett och använda det för att exempelvis söka efter komplimanger. Det kan ibland 

bli som ett spel där det handlar om att få poäng och att få andra att framstå som sämre. De 

som tar poäng genom social klass eller status kan ibland kallas för snobbar, och agerandet 

benämns ibland som för ”bitchighet” (ibid). ”Face” måste stämma ihop med språket, det vill 

säga att innan någon talar funderar hen på vad som går att säga utan att någon av de 

involverade tappar ”face” (ibid).  

Goffman menar att det finns en naturlig ritualisering som samhället skapar, dels i olika kretsar 

och olika typer av social tillhörighet, men också på olika företag eller inom olika branscher 

(2005). Det finns regler för uppförande, direkta skyldigheter och indirekt (moral) genom 

förväntningar. Exempelvis måste en sjuksköterska följa vissa regler men har å andra sidan 

förväntningar på att patienterna inte biter henne (Goffman 2005, s.49) Det motsvarar i den 

aktuella studien att organisationen och ledningen har regler och resurser till servicerådgivarna, 

men det förutsätter att kunderna också sköter sin del. 

Vidare menar Goffman att en person tendererar att bli bunden till en viss bild av sig själv 

(2005). Den typen av skyldighet gör att personen och andra förväntar sig att hen följer den/de 

reglerna. En person deltar inte som en person, utan snarare i form av en viss kapacitet eller 

status (Goffman 2005, s.50-52). En person kan efterstäva, vinna och förtjäna hänsyn, men i 

det stora hela kan hen inte tillåtas att ta hänsyn för sig själv utan blir tvingad att söka det från 

andra (Goffman, 2005) En del kan visa hänsyn bara för kategorin eller för vad hen presterar, 

inte personligen. Det vill säga att vissa yrken, exempelvis läkare visas hänsyn till utan att det 

är något personligt, snarare till en yrkesroll och/eller prestation (ibid). I servicerådgivarnas 
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fall kan det hänga ihop med hur de ser på sig själva och vilken status de tillskrivs hur 

relationen med kunden blir, detta givet att kunden tillåter dem en viss status.  

Goffman menar att ”The principles of organisation of any social system are likely to come in 

conflict at certain points” (2005, s.12), det vill säga att människor i samhället någon gång 

kommer att ifrågasätta de regler och system som finns, antingen i det stora hela, mellan 

företaget och den personliga åsikten, eller just i det spontana korta mötet. Vad författaren 

menar är att det spontana mötet och dialogen med andra handlar om att bli räddad och rädda 

varandras ”face” i ett samspel (Goffman 2005). Servicerådgivarnas möte är inte som ett 

”vanligt” möte mellan människor utan också som en förhandling, vilket gör situationen än 

mer komplex då de ska upprätthålla varandras ”face”, men samtidigt ”vinna”. Vissa kunder 

ser det snarare mer som en transaktion, då de accepterat servicerådgivarnas roll och deras 

uppgift på ett annat sätt eller av andra skäl inte orkar eller har tid, eller vågar pruta.  

Sammanfattningsvis menar författaren att genom att studera spontana möten med människor 

vi spenderar lite tid med och som skapar en möjlighet till att lyckas eller misslyckas kan vi 

lära oss att se hur det kommer sig att människor blir alienerade från saker som tar större del av 

en människas liv.  

I servicerådgivarnas fall skulle det kunna omvandlas till att när deras yrkesroll är given och 

intagen förväntas de leva upp till den och bibehålla den i så stor utsträckning som möjligt utan 

att svika varken kunden eller företaget. Vidare skriver författaren att ”face” bara är till låns av 

samhället så länge det anser aktören värdig att bära det, vilket är särskilt tydligt när det gäller 

arbetsförhållanden och i situationer där människor möts ”face” mot ”face” och många gånger 

får anpassa sig till den roll som tilldelats, men ska framstå som självvald. 

Att studera det direkta kundmötet var ett sätt att se hur servicerådgivarna levde upp till ett 

förväntat ”face”, som styrs av kunder såväl som av kollegor och företagets ledning. 

Intervjuerna hjälpte till att urskilja vilka roller som de förväntades spela och om de kände sig 

bekväma i den rollen. Goffman ger olika exempel på “face-work” som människor använder 

för att skydda sitt ”face”, och att det är starkt förknippat med spontana känslor och uttryck 

(2005, s. 23), men han talar också om att människor försöker hjälpa varandra att behålla sina 

“face”: 
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“The person not only defends his own face and protects the face of the others, but 

also acts so as to make it possible and even easy for the others to employ face-

work for themselves and him” 

 (Goffman 2005, s. 29).  

Jag- och mina roller 

I boken Jaget och maskerna (Goffman 2014) skriver författaren att människor i det sociala 

mötet försöker kontrollera informationen som överförs, definiera situationen och agera 

därefter, som att människor spelar olika roller för en publik. 

Goffman talar också om något som han kallar för ”team” (2014). Begreppet team använder 

Goffman för att beskriva “en samling individer som samarbetar i framställningen av en rutin” 

(2014, s.75). Författaren menar att serviceyrkenas representanters uppgift bland annat är “att 

säkerställa en fördelaktig definition av deras service eller produkt” (Goffman 2014, s.75). 

Vidare i kapitlet menar Goffman att människor i vad han kallar för team har färre möjligheter 

att definiera situationen eftersom deras uppfattning av verkligheten begränsas på grund av 

deras skapande och upprätthållande av en så likartad bild av en situation som möjligt och att 

det samtidigt är anledningen till att de är ett team. Ett sådant upprätthållande kan leda till 

diskrepanta roller menar Goffman eftersom bilden av verkligheten i sammanhanget är väldigt 

bräcklig och det kan uppstå förhållanden som kan splittra eller upphäva intrycket av 

framträdandet (2014). Grundtanken bakom upprätthållandet av en viss definition av 

situationen är att ett team/företag har olika typer av hemligheter som inte ska avslöjas för 

publiken/kunden (Goffman 2014). 

 Det kan i den aktuella studien betyda att servicerådgivarna inte vill avslöja vilka bristande 

resurser de upplever sig ha, eller att de har ledningen på sig om merförsäljning eller liknande 

förväntningar/krav.  Kollegor sätter också press på varandra att uppträda och besluta likartat 

då deras rykte och arbete hänger på att kunderna bemöts på ett likartat sätt, konsten är att få 

kunderna att känna sig unika (ibid).  

Goffman beskriver ett antal olika försvarsattribut och försvarsåtgärder som teamet använder 

för att försöka styra intrycket: 

1. Dramaturgisk lojalitet - “Det är alldeles uppenbart att om ett team ska kunna hålla fast 

vid den taktik det har valt måste teammedlemmarna uppföra sig som om de har 
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accepterat vissa moraliska förpliktelser. De får inte förråda teamets hemligheter 

mellan de olika framträdandena - varken av egoistiska skäl, principer eller brist på 

diskretion” (2014, s.186). 

2. Dramaturgisk disciplin - “För att ett team ska kunna upprätthålla sitt framträdande är 

det av avgörande vikt att varje teammedlem har dramaturgisk disciplin och bevarar 

den under sin rollframställning. Jag syftar då på det förhållandet att samtidigt som den 

agerande skenbart är fördjupad i och uppslukad av den roll han spelar och av allt att 

döma spontant går upp i sin aktivitet, måste han icke desto mindre ha en känslomässig 

distans till sitt framträdande på ett sätt som ger honom fria händer att ta itu med 

oförutsedda dramaturgiska inslag allteftersom de uppkommer” (2014, s.188). 

3. Dramaturgisk försiktighet -”Lojalitet och disciplin, i den dramaturgiska betydelsen av 

termerna, är egenskaper som krävs av teammedlemmarna om det agerande som de 

framför ska kunna hållas i gång. Dessutom är det fördelaktigt om teammedlemmarna 

visar framsynthet och planeringsförmåga nog att i förväg bestämma sig för det 

lämpligaste sättet att iscensätta ett agerande” (2014, s.90). 

Goffmans teorier bidrar genom att erbjuda en förklaring till servicerådgivarnas klämda roll 

som ett resultat av en komplex yrkesroll där de förväntas leva upp till varje kunds 

förväntningar samtidigt som de ska försvara företagets ”face” på ett sätt som helst inte ska 

påverka deras privata känsloliv negativt. Det går också med hans beskrivning av teamet att 

förklara varför den största delen av de intervjuade var väldigt lojala mot den moral och 

struktur som företaget vilade på, trots att det i praktiken inte fungerade på ett tillfredsställande 

sätt.  

Min användning av teorin 

För att tydliggöra vad som tas med i analysen kommer det i följande avsnitt att redovisas kort 

de huvudsakliga begrepp som beskrivits;  

Team 

Arbetslaget, såväl de närmaste kollegor som företagets ledning, har i uppgift att utstråla en 

gemenskap. De ska vara eniga i sitt ”skådespeleri” och verka liksom agera standariserat 

många gånger, fast en del av framträdandet ofta är att agera individuellt och som att kunden är 

unik och speciell.   
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”Face” 

Det sätt en person i en viss situation förväntas eller ”tvingas” agera. För alla inblandande 

parter handlar det om att gemensamt bevara varandras ”face”.  

Roll  

Ett begrepp som är stark ihopkopplat med båda ovanstående. Det är genom en roll människor 

agerar och försöker upprätthålla ”skådespelet” för publiken, göra det som förväntas av dem. 

 

Metod  

För att svara på studiens frågor om servicerådgivarnas yrke, yrkesroll, agerande gentemot 

kunderna och deras mellanposition valdes en kvalitativ studie som bestod av totalt fem 

intervjuer och fyra observationer. Det betyder att resultatet i studien baseras på kvalitativa 

data. Innan materialet samlades in spenderades mycket tid på att fastställa 

problemformuleringen och en intervjuguide för att undvika ”ofokuserad och oanvändbar 

empiri” (Rienecker & Stray Jørgensen 2008, s.306) 

Och som presenterades ihop med uppsatsens syfte finns några frågor som ligger till grund för 

att kunna uppnå syftet med uppsatsen. Frågorna är (som tidigare presenterats);  

Hur förväntas servicerådgivarna att agera i kundmötet? 

Vilka medel använder servicerådgivarna för att skapa en god relation med kunden? 

Hur upplever servicerådgivarna sin arbetssituation? 

 

Kvalitativ studie 

En kvalitativ studies kanske största skillnad mot en kvantitativ är att den består av fler ord än 

siffror (Bryman 2011), vilket präglade min studie. Enligt Bryman har kvalitativa studier en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt där tyngdpunkten till förståelsen av den sociala verkligheten 

ligger på “hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet” (2011, s.341). Den 

ståndpunkten var också utgångspunkten för min studie. Det vill säga att studien grundades på 

hur servicerådgivarna säger att de upplever sin yrkesroll i kombination med observationer 
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som genomfördes för att se om deras bild av verkligheten stämde ihop med hur den upplevdes 

utifrån. För att få ytterligare en dimension i studien tog jag del av kunders kommentarer om 

servicerådgivarnas bemötande. 

Intervjuer 

Intervjuerna användes som ett sätt att försöka beskriva och förstå servicerådgivarnas 

uppfattning av den sociala verkligheten och deras agerande i den (Dalen 2008). 

Intervjuguiden var semistrukturerad eftersom syftet var att servicerådgivarna med egna ord 

skulle beskriva deras yrkesroll och yrkesagerande. En semistrukturerad intervjuguide, eller 

vad de i boken benämner som “frågeschema”, är i huvudsak en uppsättning frågor där 

ordningsföljden inte spelar så stor roll, och är öppen för uppföljningsfrågor på det som verkar 

vara intressanta svar (Bryman 2011).  

Den första intervjun var en prov-intervju för att se om de frågor som ställdes av mig gav 

innehållsrika svar, om frågorna var enkla att förstå samt om det krävdes någon förkunskap 

eller om någon fråga var ledande formulerad (Dalen 2008). Provintervjun gav mig tips på 

uppföljningsfrågor och områden som verkade vara värda att diskutera i resterande intervjuer. 

Eftersom det i en kvalitativ intervju är viktigt att få med intervjupersonernas egna ord så 

spelades alla intervjuer in och transkriberades (ibid). Att spela in intervjuerna underlättar 

också för forskaren då mer fokus kan ägnas åt att lyssna på intervjupersonerna och på så sätt 

ställa följdfrågor, vilket är en del av en semistrukturerad intervjumetod (Bryman 2011). För 

att försöka få intervjupersonerna att bli mer bekväma genomfördes intervjuerna i miljöer som 

personerna var bekanta med (Fangen & Sellerberg 2011). Intervjuerna genomfördes ungefär 

en vecka innan observationerna med hänsyn till intervjupersonernas tillgänglighet och för att 

ha fått en förförståelse av yrket och dess roll. 

Observationer 

Att studera något på mikronivå innebär att ”studera individers sociala beteende samt sociala 

processer i smågrupper” (Egidius), vilket är vad som har gjorts i mötet mellan kunden och 

servicerådgivarna. Asplund studerar i sin bok Om hälsningsceremonier, mikromakt och 

asocial pratsamhet människors interaktion på mikronivå och gjorde mig observant på att 

notera hälsningsfraser, skämt och liknande sociala konversationer, men också vilken typ av 

respons det gav för att försöka förstå vilken typ av relation som skapades mellan kunden och 

servicerådgivaren (1987). 
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Observation var för mig ett givet val av metod då “en fältforskares privilegium är att metoden 

ger möjlighet att studera såväl verbal som icke-verbal kommunikation” (Fangen 2005, s.88). 

Eftersom målet med uppsaten var att beskriva och analysera servicerådgivarnas yrkesroll och 

organisatoriska kontext, samt urskilja hur servicerådgivarnas mellanposition påverkar deras 

yrkesprestation och privatliv var det självklart att bevittna deras möten och 

arbetsförhållanden. Fangen menar att genom observationer är det möjligt att studera hur 

människor rör sig och “vad de uttrycker genom sitt sätt att vara” (ibid.). Och som tidigare 

motiverats så kan observation och intervju tillsammans skapa ett mer trovärdigt resultat, vilket 

Fangen också understryker, “i vissa fall säger kroppsspråket någon annat än det som personen 

uttrycker med ord” (ibid.). “Fältarbeten ger dessutom tillfälle att studera hur deltagarna 

förhåller sig gentemot varandra, och hur de rör sig i sina egna sammanhang” (Fangen 2005, s. 

89).  

I studier som är kontextuella och kan variera över tid innebär det att 

”etnografen måste försäkra sig om att människor och skeenden observeras vid 

olika tidpunkter på dagen och på olika veckodagar. Annars riskerar man att dra 

slutsatser om bara vissa personers beteende eller om vissa händelser som bara är 

giltiga på morgonen eller endast på vardagar” 

(Bryman 2011:395). 

För att undvika vad Bryman nämner i ovan givna citat genomfördes observationerna på olika 

dagar och vid olika tidpunkter.  

Vid observationerna användes”critical incidents” (Hamlin 2004). I artikeln definieras “critical 

incident” som ”interpretation of the significance of an event” (Hamlin 2004, s.171). Det vill 

säga att man som observatör har stor påverkan på hur betydelsen av en händelse tolkas. 

Författaren visar vilken skillnad det gör i analysen om man från början har ett visst fokus i 

sina observationer (Hamlin 2004).  Jag försökte att vara medveten om detta och fokuserade på 

mötet med kunderna och hur de på arbetsplatsen förhöll sig till varandra. Kunderna kom i 

omgångar vilket gav mig en chans att hinna notera både det som utspelade sig, och hur jag 

själv upplevde och tolkade situationen.  
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Kundkommentarer 

Som nämnts i inledningen har jag också tagit del av kunders beskrivningar av 

servicerådgivarna. Utifrån de enkäter som jag kodade om hämtades kommentarer som handlar 

om kundernas upplevelser av hur deras ärenden hanterades. Totalt granskades ca 400 

kommentarer och sammanställdeles till vad kunderna upplevde som positivt och negativt i 

processen, för att skapa en bild av vad de förväntar sig av företaget och därmed av 

servicerådgivarna. Resultaten av dessa kommentarer kommer att presenteras i löpande text 

och kan vara svåra att urskilja då de överensstämde väl med servicerådgivarnas egna tankar 

och förväntningar på sin yrkesroll. Kundernas åsikter samt beskrivningen av 

servicerådgivarnas kollegor (beskrevs i kapitlet ”bakgrund”) gjorders för att försöka definiera 

servicerådgivarnas yrkesroll och yrkesvardag, då  

”det är lika svårt att förstå relationer genom att bara studera den 

ena gruppen som det är att förstå […] en boxningsmatch genom att 

bara iaktta en av boxarna” 

                 (Hughes 1984,s .155 se Becker 2008, s.12) 

Bearbetning av materialet 

För att analysera och bearbeta resultatet användes ”Grounded Theory”. I 

Samhällsvetenskapliga metoder står det att “produkter eller resultat av det synsätt som 

Grounded Theory står för är begrepp och kategorier” (Bryman 2011, s.517). Alla texter, 

kommentarer från enkäterna, de transkriberade intervjuerna och fältanteckningarna 

sammanställdes och markerades sedan med olika färgpennor. De olika färgerna 

representerade olika begrepp (bl.a. resurs och status) som beskrivningarna/händelserna skulle 

kunna representera. Kategorierna som redovisas i kapitlet ”resultat och analys” skapades 

genom att texterna etiketterades, jämfördes samt bearbetades om, och sedan granskades för att 

se om det fanns alternativa tolkningar av data och förklaringar till materialet. Den typ av 

kodning som användes för att bearbeta materialet beskrivs i Samhällsvetenskapliga metoder 

som “öppen kodning”, och är “en ‘process som går ut på att bryta ner, studera, jämföra, 

konceptualisera och kategorisera data’” (Strauss & Corbin 1990, s.61 se Bryman 2011, s.514). 

Utifrån den typen av kodning har rubrikerna till resultatdelen skapats, och den underlättade 

bearbetningen då jag sökte efter mönster och skillnader i det insamlade materialet.  
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Forskningsetik 

I enlighet med Sveriges lag om etikprövning fick företaget i god tid information om studiens 

syfte och att deltagandet i studien var frivilligt (Svensk författningssamling 2003:460). De 

deltagande fick också information om att de efter påbörjad observation/intervju hade rätt att 

avbryta sin medverkan (informationskravet och samtyckeskravet). Hänsyn till 

konfidentialitetskravet togs genom att företaget avidentifierades och genom att undvika intern 

igenkänning i den mån som varit möjligt.  Kravet om konfidentialitet är extra viktigt vid 

intervjuer eftersom forskare och informant möts personligen (Dalen 2008). Det begränsade i 

vissa fall studien då det inte gick att redovisa allt för att garantera informanternas anonymitet. 

Exempelvis så redovisades inte säregna uttryck eller/och positioner som hade kunnat vara 

intressanta för studien för att skydda intervjupersonerna från intern igenkänning. Information 

om var uppsatsen kommer att publiceras och hur uppgifterna kommer att hanteras gavs i 

enlighet med nyttjandekravet till företaget och de medverkande. Det vill säga att de inspelade 

och transkriberade intervjuerna enbart används i forskningssyfte, likaså de möten och 

observationer som gjordes (ibid).  

Tillträde till fältet 

Tack vare tiden som praktikant på företaget var tillträdet på fältet inte något problem. Värt att 

notera är “att man får tillåtelse att komma in i en organisation är inte detsamma som att man 

så att säga har fribiljett till hela organisationen” (Bryman 2011, s.386). Under studiens 

genomförande var jag därför noggrann med att gå runt i organisationen och presentera mig för 

att vinna de anställdas förtroende. Detta underlättade min studie genom att jag utan problem 

fick tillgång till intervjupersoner, enkätmaterial samt möjlighet att föra mer “allmänna” 

diskussioner som gav en bredare insikt och djupare förståelse för servicerådgivarnas arbete 

och yrkesroll.   

Urval 

Fem intervjuer genomfördes, av sex möjliga servicerådgivare, varav en provintervju. De fyra 

intervjuer som presenteras i resultatdelen är gjorda med servicerådgivare som varit i företaget 

olika länge för att få en så bred bild som möjligt av yrket. Enligt Goffman kan lojalitetsnivån 

gentemot företaget skilja sig åt och människor kan vara mer eller mindre benägna att berätta 

interna hemligheter och upplevelser för utomstående (2014). 
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Observationerna genomfördes på halva dagar, två observationer från sju till tolv och två 

observationer från ett till fem, olika dagar. Det är vid öppning (sju) och stängning (fem) som 

flest kunder kommer in och hämtar/lämnar sina bilar, vilket är de tiderna som var relevant för 

mig. Öppningen är avgörande för hur dagen kommer att se ut, kommer bilarna till exempel 

inte in vid den tid som sagts så står mekanikern och servicerådgivaren först utan arbete, för att 

sedan få flera ärenden att hantera på samma gång. Vid stängning gäller det att ha löst alla de 

eventuella problem som uppstått under dagen och ha kolla på allt som skett för att kunna 

redovisa det till kunderna, och är den tid servicerådgivarna har mest att göra. 

Kommentarerna hämtades från enkäter som är gjorda under det senaste året och inkluderar tre 

av företagets fyra bilmärken. Det vill säga ett totalurval där varken kön eller ålder har tagits 

hänsyn till, då det inte var relevant i min studie.  

 

Resultat och analys  

I kommande avsnitt redovisas hur servicerådgivarna strukturerar och bevarar sin yrkesroll. 

Vad förväntas av dem från företaget och av kunderna och hur förhåller de sig till de 

förväntningar som ställs på dem? Vilka utmaningar ställs de för i sin yrkesroll och hur gör de 

för att bevara företagets samt yrkesrollens ”face”? 

Teamets face  

”Mitt jobb, eller, att vara servicerådgivare kräver att du är flexibel att du kan 

läsa människor att du har stor social kompetens att du är serviceinriktad att du 

sätter den du möter främst att du har är lyhörd har mycket empati har en 

förmåga av att visa det ä att man är en bra lyssnare man behöver också vara 

kvick” 

För att få en bild av vilket ”face” servicerådgivarna anser sig behöva ha kommer nedan 

sammanställningen av deras uppfattningar om bra egenskaper och kundbemötande. Värt att 

notera redan här är att deras åsikter inte bara baseras på kvalificering eller på erfarenhet. Det 

finns skrivna regler från företagets ledning och direkta kundkommentarer som också 

styrker/bestämmer hur servicerådgivarna bör/ska agerar, vilket är ett exempel på Johannson 

klämda sits mellan inre och yttre begräsningar.  
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Servicerådgivarna anser att vad som krävs för ett bra möte med kunden är att de är sociala, 

glada, hjälpsamma och empatiska. För att kunden ska få sina krav och önskemål tillgodosedda 

behöver servicerådgivarna enligt dem själva vara lyhörda, tydliga, tillmötesgående samt 

kunna läsa kunderna och framstå som förtroendeingivande. Den stora mängd kunder och 

information de hanterar varje dag anser de kräver att man kan  

”ta snabba beslut och kan prioritera. Du behöver ha en förmåga av att fösa saker 

framför dig du måste kunna tåla å känna dig otillräcklig du hinner inte med allt 

du ska varje da det är helt omöjligt. Hantera stress måste man ju med kunna, kan 

man inte det så måste man lära sig, du blir avbruten i allting du gör” 

”Personlig”, är ett begrepp som återfinns i alla intervjuer, ”att vara personlig innebär att 

försöka skapa en relation med kunden genom att inte bara prata om kundens ärende”. 

Servicerådgivarna menar att vara personlig också innebär att ge kunden känslan av att hen är 

igenkänd, och säger att det är viktigt att hälsa på kunder även när man möter dem utanför 

arbetsplatsen.  

”[…]hälsar på alla du möter även om du inte kanske det är just jag som äger den 

kunden just för tillfället så att man ändå liksom man bär en anställningströja å 

den genomsyrar ju hela dagen oavsett om du är här eller om man är ute på lunch 

t.ex. man möter jättemycket kunder så är det ju otroligt viktigt om man 

misstänker att det är någon man har mött här” 

Att bli servicerådgivare baseras alltså främst på hur bra någon spelar rollen som personlig och 

inte på vilken utbildning någon har. Detta är uttryck för hur företaget satsar på en viss typ av 

människor som ska fungera väl med den typ av service som företaget och kunderna har om 

hur man skapar långvariga relationer. Det är trots allts den inkomst som faktiskt håller 

företaget levande, i kontrast till säljarna som träffar kunderna i princip en gång, men ändå 

tillskrivs en högre status, vilket är intressant i sig, och disskuteras längre fram i kapitlet. Det 

går att finna en gemensam beskrivning av servicerådgivarnas roll och deras ”face” genom att 

det finns tydliga, både formella (från organisationen skrivna instruktioner) och informella 

(kollegorna talar om hur man gör) mallar för hur de ska spela rollen och passa in i teamet.   

”jag kan inte sitta här och leka någonting, jag menar jag jobbar för det här 

företaget å de har den här värdegrunden å det får man ju köpa, det är inget 

konstigt med det. Jag tycker inte det är något konstigt heller eller så för vi 
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representerar ett företag å vi vill ha nöjda kunder å det är ju vår målsättning 

varje dag”.  

Citatet visar på en tydlig styrning från företaget och att det finns vissa regler som man som 

servicerådgivare måste acceptera. Skulle någons åsikter strida mot de värdegrunder som finns 

skulle hen troligtvis hamna i diskrepanta roller och få en inre konflikt. Det gäller alltså som 

team att ha samma grund och forma de som inte varit anställda lika länge:  

”det finns någon som talar om för någon annan att så här gör vi här å att så här 

brukar vi göra å att liksom att det finns en värdegrund som kommer å som bärs 

utav oss som har jobbat här en längre tid” 

Ett flertal gånger under observationerna uppstod situationer där servicerådgivarna fick be sin 

kollega om hjälp, men det tycktes inte störa kunderna, snarare tvärtom då jag hörde 

kommentarer om servicerådgivarnas vänlighet och flexibilitet kunder emellan. Det framkom 

också vid ett tillfälle att kunderna upplevde servicerådgivarna mer trovärdiga när de frågade 

om hjälp för då ”vet vi att de inte chansar” sa en man till sin fru. Kunderna hade en högre tillit 

för servicerådgivarna om de spelade sin roll som ärliga och villiga att ta reda på saker än om 

de försökte framstå som att de skulle kunna allt på sina fem fingrar, “ja ingen, kan ju allt” 

konstaterade en kund. 

Kundernas påverkan 

Det framgick i intervjuerna att arbetets förutsättningar har förändrats och att det är mer 

strukturerat men också mer omfattande än tidigare. Enligt intervjupersonerna har 

personalstyrkan inte utökats i relation till dokumentationsbördan. På vilket sätt 

servicerådgivarna utövar sitt yrke har förändrats genom att kundernas möjligheter att påverka 

har förändrats över tid: 

[…]jag menar förr var nog lite mer bilverkstans regler som gällde å inte 

kundernas. Kunderna skulle vara nöjda att de fick hjälp, ungefär lite så var det å 

det har ju ändrat sig rätt så radiakalt de senaste åren. Det har ju kommit upp 

många olika konkurrenter, som konkurrerar om kunderna givetvis. Och det har 

inneburit att om konkurrenterna kommer med något erbjudande så går ju 

kunderna dit. Det handlar om att frånta kunderna, och att locka med någonting 

och det är väl det som har gjort att branschen har ändrat sig över huvud taget. 

Jag tror vi har blivit mer lyhörda helt enkelt för vad kunden vill ha”.  
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Citatet visar att samhället och marknaden har en påverkan på hur deras yrke bör utföras 

genom att kunders förväntningar på dem förändras i relation till omvärlden och vad 

konkurrenterna kan erbjuda dem. Det stärker också teorin om att allt är ett skådespel, inget är 

fast, utan varje möte är en ny föreställning för en publik, där varje publik kan förvänta sig 

olika shower.  

I intervjuerna talar flera av servicerådgivarna om att det handlar om att försöka erbjuda 

kunderna ett helt koncept där de upplever att de ”får ut något för pengarna”, både rent 

praktiskt i form av att bilen är lagad men också i bemötandet. De känner att deras roll kräver 

att de lever upp till den bild som både företaget och kunden skapat, vilket även hänger ihop 

med deras eget identitetsskapande och gruppidentitetens upprätthållande.  

I vissa fall gynnades kunder som hade mer kunskap om bilar än servicerådgivarna, vilkas 

okunskap då blev synlig och för att inte visa detta alltför väl såg de till att lösa problemet 

omgående. På så sätt visar sig att graden av handlingsfrihet minskas i relation till den kunskap 

en person innehar. Exemplet ovan med kunder som kan mer än servicerådgivaren visar också 

att en snabb lösning/anstränga sig extra är en strategi som servicerådgivarna använder för att 

försöka att bevara sitt face. Det är som en oskriven regel att kunderna med en större kunskap 

än servicerådgivarna ignorerade att servicerådgivarna inte spelade sin roll rätt (de levde inte 

upp till förväntningarna) eftersom de sedan fick egen vinst av det situationen. Mötet är trots 

allt är en pågående förhandling och transaktion gällande pengar och värdet av dem.  

Upprätthållandet av ”face” 

Kategorisering 

”Det är att man faktiskt kategoriserar folk i färger beroende på hur de beter sig. 

Du har den röda, den som ska vara det raka och korrekta, alltså inga 

konstigheter, inget skitsnack. Sen har du den gröna, han är lite mer sällskaplig 

och vill vara med i vikänslan. Den blåa ska veta allting i millimeter, hur många 

skruvar, hur hårt de drog åt skurvarna. Och om jag inte minns helt fel så den 

gröna lite mer tillbakadragen, man måste liksom fånga in honom och få med i 

gänget”.   

Vilka kunder vill höra vad? Citatet ovan är ett tydligt exempel på hur servicerådgivarna 

sortera kunderna för att kunna spela rätt skådespeleri för rätt kund. Intressant att notera är att 

intervjupersonerna oftast talar om kunden som en han, vilket många gånger är den bild som 
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allmänheten har, att det är en medelålders man som hanterar bilköpen och underhållet av dem, 

trots att det finns kunder i alla åldrar och kön som ansvarar för en bil.  

Även om kunderna är på servicerådgivarnas “hemmaplan” sätter de sin prägel på 

interaktionen och som ovan visar så har servicerådgivarna sitt sätt att kategorisera och ordna 

sina kunder på. Dels tittade de på vilken “typ” av människa kunden var, vilka kläder hen bar 

och vilket sätt hen pratade på för att placera dem i fack. Det var den första snabba 

bedömningen, som skedde direkt vid mötet, och som Goffman benämner som ”the line” 

(2005). Efter det kollade servicerådgivaren upp hur många gånger kunden varit på besök. 

Dessa två steg av kategorisering utgjorde grunden för bedömningen av hur stor sannolikhet 

det var att kunden skulle återkomma och servicerådgivarna agerade utefter det (detta gäller 

fall där kunderna kommer in oplanerat). Att placera kunder i olika fack är en strategi som 

servicerådgivarna använder sig av för att försöka urskilja vilket ”face” de förväntas inta, och 

på så sätt lyckas spela rätt teater för sin publik.  

Rutinisering 

Att det finns rutiner och ett visst sätt att bete sig på framkom i såväl intervjuer som 

observationer. Det är framför allt vissa standardfraser som servicerådgivarna använder, men 

inte själva reflekterar över. Servicerådgivarna upplever att varje enskilt möte är unikt, vilket 

själva konversationen blir efterhand, men det finns trots allt ett visst antal frågor som behöver 

ställas, eller en beskrivning av en reparation som ska framföras.  

Det standardiserade sättet att uppträda skulle kunna beskrivas som det Johansson kallar för 

inomorganisatoriska begränsningar, och benämnas som en yrkesmall som är starkt 

sammankopplat med yrkesdientiteten. Trots de rutiner som ingår i servicerådgivarnas 

yrkesutövande finns det en stor frihet i själva mötet med kunden, det skulle kunna liknas det 

Johanson benämner som en ”blind fläck”. Det finns en institutionaliserad uppfattning om hur 

servicerådgivarna ska agera i mötet med kunden men exakt hur den tar sig uttryck är upp till 

dem själva. En person ur ledningen säger att servicerådgivarna ska vara som “en kameleont” 

hen menar att det är hemligheten bakom ett lyckat möte.  

Nedan följer exempel på olika scenarion där servicerådgivarna ger tydliga exempel på hur 

deras agerande och rollspel förändras mellan olika möten. Det fanns också tillfällen då 

servicerådgivaren och kunden var tvungna att upprätta varandras ”face”, och det blev tydligt 

vilket samspel som krävs i det direkta mötet 
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Här följer ett stycke taget direkt ur mina fältanteckningar; Deras samtal är nästan viskande 

och servicerådgivaren tvingas sitta framåtböjd, nästan som att de hade en hemlighet ihop – 

personligt och intimt.  

I vissa fall valde servicerådgivaren att framställa sig som mer personlig i situationer där hen 

inte kunde hjälpa kunden, till exempel var det en kund som själv hade åtgärdat ett fel på sin 

bil och önskade att företaget skulle godkänna reparationen så att han inte skulle behöva 

ombesiktiga den varpå servicerådgivaren svarar; ”Jag kan tyvärr inte det, hur gärna jag än 

hade velat”. Citatet visar på konflikten i skapandet och presenterandet av sig själv eftersom 

servicerådgivaren ville tillfredsställa kundens behov (vilket ingår i deras roll), men hade 

organisatoriska begränsningar (vilket styr deras handlande), och det gick att urskilja 

skamkänslor och en tvetydighet i deras agerande. Mötet avslutades med att servicerådgivaren 

hänvisade kunden vidare till en av sina konkurrenter.  

Att bli igenkänd är det flera intervjupersoner som har nämnt och vid ett par tillfällen säger 

servicerådgivaren uttryckligen att hen känner igen kunden. En annan typ av igenkännande är 

när servicerådgivaren återkopplar till det som sades på morgonen vid utlämnandet av bilen på 

eftermiddagen ”nu ska vi se här, sätt dig ner ska inte ta så lång tid så du slipper stressa till din 

bokade massage”. Dessa exempel visar på att servicerådgivarna har lyssnat på sina kunder 

och involverar sig personligt i mötet med kunderna. Asplund (1987) menar att vilken typ av 

respons skämt och liknande konversationer ger kan förklara vilken typ av relation som har 

skapats mellan kunden och servicerådgivaren. Det vill säga att i och med att servicerådgivarna 

knyter an och bekräftar kunden så kan en personlig relation uppstå och en mer långvarig 

relation utvecklas. 

Att det finns rutiner i yrket bidrar till upprätthållandet av ”face” eftersom det finns ett antal 

olika standardiserade sätt som kunderna och organisationen förväntar sig att de uppträder på 

och agerar utefter.  

Arbetsmiljön 

En annan strategi som servicerådgivarna använder för upprätta hålla deras ”face” och därmed 

deras yrkesroll är själva arbetsmiljön. Abiala och Ahrne beskriver i sin bok att tjänstens 

lokalisering påverkar mötet (1995). Mötet mellan servicerådgivaren och kunden sker på 

servicerådgivarnas “revir”, vilket också ger dem ett visst övertag i planeringen och 

kontrollerandet av mötet menar författarna (ibid). Omgivningen och vilka resurser som den 

innefattar ingår också i vilken miljö de agerande befinner sig i och möjliggör graden av 
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handlingsutrymme och handlingsfrihet. Det vill säga att interaktionen inte enbart styrs av de 

resurser och de direktiv som företaget har tilldelat dem på ett strukturellt plan, det handlar 

också om vilka resurser som finns på plats i det exakta ögonblick som interaktionen tar plats. 

Finns det ingen bil att låna ut när kunden kommer påverkar det mötet. Även om företaget har 

ett antal bilar att låna ut så tvingas servicerådgivaren anpassa sig till det antal de har att tillgå 

just i stunden. 

Ur ett organisatoriskt perspektiv har servicerådgivarna ingen, eller liten makt att kunna 

påverka förutsättningarna, vilket framkom i såväl intervjuerna som i observationerna. Att 

företagets ramar ibland begränsar servicerådgivarna framkommer exempelvis då 

servicerådgivarna inte alltid har möjlighet att låna ut en bil eller ha en chaufför tillgänglig när 

kunden önskar. För att motverka att kunden känner sig missnöjda erbjuds istället kaffe, tv, 

tidningar och liknande för att upplevelsen av väntan inte ska bli lika lång, och kan ses som en 

strategi till att dölja ett ibland bristande system. Slutsatsen är att i situationer där 

servicerådgivaren av organisatoriska skäl inte kan tillfredsställa kundens önskan på en gång 

eller på det sätt som önskas, så förväntas de kunna presentera tidsfördriv till kunderna på ett 

så ”naturligt” sätt som möjligt. Detta för att upprätta såväl servicerådgivarnas samt företagets 

”face”.  

Vilka utmaningar ställs servicerådgivarna inför? 

Status och resursfördelning 

Intervjupersonerna menar att säljarna tillskrivs en högre status, ”de får mer förmåner, de 

omhuldas, det är gärna de man profilerar och visar fram”. De resultat som presenteras i 

företaget visar antalet sålda bilar, säljarna ”får större plats”. Någon förklarar 

statusfördelningen som något som alltid funnits, ”det är bara så”, och säger att det är högst 

osannolikt att någon i ett bilföretag kommer från verkstaden och ”går och blir vd” utan alla i 

ledningen kommer från försäljning och därmed tänker försäljning. ”Människor är ytliga och 

dömer efter första intrycket och säljarna är välklädda, kör runt i fina bilar och rör sig i fina 

miljöer vilket leder till att kunderna gör bedömningen att säljarna har en högre status”, menar 

en av servicerådgivarna.  

Servicerådgivarna är inte de enda på plats i byggnaden eller i företaget, vilket betyder att de 

måste dela resurser och tillgångar med andra. Det kan upplevas och ta uttryck som inre 

begräsningar, till exempel genom positionering, status och makt. Som tidigare nämnt har 
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säljarna på företaget en högre status, både i sin attityd och genom fina kontor, kläder och 

utrustning (telefoner, jobb bilar och liknande). Även om servicerådgivaren ses som en 

”spindel i nätet” och har en central roll för företaget samt agerar på ett yrkesprofessionellt sätt 

så är deras status uppenbarligen låg i företaget. Vilket är paradoxalt då servicerådgivaren är de 

som bibehåller och utvecklar kundrelationerna och ser till att de kommer tillbaka och på sätt 

stabiliserar företags omsättning.  

I alla intervjuer framgår det att det finns ett begränsat utrymme att påverka företaget i stort, 

”jag kan påpeka, jag kan berätta men jag kan inte påverka mer än så”, däremot menar de att 

inom sitt yrkesutövande har de ”frihet under ansvar”. Enligt intervjupersonerna är det enklare 

att ha en negativ påverkan på företaget än en positiv: 

”Jag har mina riktlinjer, jag vet vilken spelplan jag får vara i. Jag kan inte göra 

mer i den spelplanen, men däremot kan jag lätt fördärva på andra hållet, alltså 

väldigt lätt så jag kan skita i kunden, jag kan vara arrogant mot kunden och kan 

skapa snabbt ett dåligt rykte.” 

Servicerådgivarna menar att det finns en diskrepans mellan vad företaget säger är viktigast 

(det vill säga nöjda kunder) och deras faktiska agerande: 

”Ja det är klart att vi ska ha nöjda kunder och det får kosta vad det vill säger de 

men sen vid nästa steg kan det var så att de säger t.ex. säg att jag vill ha […] det 

kostar för mycket pengar säger de då, så därför är jag lite tvetydig. Jag förstår 

tanken att de säger det, jag köper det de säger men jag står inte bakom det om 

man säger så. Det är inte rätt att säga så att det har högst prioritet när det 

egentligen kommer till kritan så är det kronor och ören som har den högsta 

prioriteten.” 

Ovan är ett tydligt exempel på diskrepansen i yrkesrollen, hur servicerådgivarna å ena sidan 

förstår vad företagaet menar men å andra sidan inte stödjer det. Servicerådgivarnas yrkesroll 

kräver att de accepterar företagets policy, men det strider mot deras privata åsikter. Exemplet 

visar också vilken svår sits servicerådgivarna hamnar i när de inte har de resurser som krävs 

för att genomföra arbetet.  

Sammanfattat visar samtliga citat ovan i detta kapitel att servicerådgivarna till viss del ser det 

som arbetstillfredställande att känna sig behövd, men också frusterande och stressande när 

inte resurser finns. 
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Nästan alla servicerådgivarna menade att säljarna står högre i status och att det påverkar den 

interna positioneringen och därmed möjligheten att utföra sin yrkesroll på ett önskvärt sätt, 

men det hade inte någon direkt påverkan i det direkta mötet. Vad det skulle kunna påverka är 

servicerådgivarnas handlingsutrymme och möjligheter att tillfredsställa kunden, eftersom 

intervjupersonerna menar att säljarna tilldelas mer plats och resurser. Resurser och 

handlingsutrymme styrs på många sätt av en hierarkiskt ordnad ledning, vilket enligt 

Abrahamsson (1992) är grunden till byråkratiproblemet.  

 Kund – ”Hur kommer det sig att du lämnade verkstaden?”  

 Servicerådgivare– ”Jag har aldrig varit där.” 

Servicerådgivaren fick ett förvånat ansiktsuttryck och det var med en viss försiktighet hen 

framförde svaret att hen inte kom därifrån. Att kunden tog för givet att servicerådgivaren hade 

arbetat i verkstaden fann jag intressant. Om kunden trodde eller tyckte att alla 

servicerådgivare borde göra det var svårt att tyda, men det framgick i servicerådgivarens 

agerande att hen hade problem att definiera situationen och därav fick tänja på de invanda 

mönstren, ”face” sattes på spel. Servicerådgivaren valde att skratta lite nervöst och fortsatte 

sedan konversationen som att kunden aldrig sagt något. För att rädda situationen spelade 

kunden också med och balansen återfanns. Det visar på det samspel som finns, trots att det är 

en pågående ”förhandling”, eller i detta fall mer en transation att i möten med andra vill vi 

inte bara upprätthålla vårt eget face, utan också andras.  

Ett mer unikt tillfälle var då en kund kom in och hade problem med sin bil där 

servicerådgivaren omgående lät en mekaniker gå ut och titta på bilen. Jag fick känslan av att 

det var en betydande kund för det var sällan eller aldrig som en mekaniker avbröt ett påbörjat 

arbete för att hjälpa en kund som kom in utan bokning. När kunden hade gått bekräftade 

servicerådgivaren mina misstankar och sa ”det är en kund som har varit här länge och är bra 

på alla sätt”. Denna sekvens stärker min teori om att det finns en strategi i hur 

servicerådgivarna möter sina kunder utefter vilken typ av kund som är eller kan bli en trogen 

kund. Servicerådgivaren kände sin “publik” och visste vad som förväntades av honom. Att 

tillkalla en mekaniker från hans jobb är att ta tid från en annan kund och innebar att 

servicerågivaren tvingade göra en avvägning innan. Den här typen av bedömning är inte enkel 

och det framgick hos servicerådgivaren att hen till slut var tvungen att göra så för att tala med 

kunden var inte till någon hjälp, eller det var inte tillräckligt. Det är ett typexempel på en 
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krock mellan inre och yttre begränsningar, vad får och bör servicerådgivaren göra? Ena sidan 

kundens önskan och å andra sidan företagets resurser och direktiv.    

Kollegor- att hjälpa och stjälpa varandra  

Det uppstod flera situationer där kollegorna sinsemellan hade koll på och hjälpte varandra 

med att komma ihåg vissa saker eller där de kompletterade varandra med kunskap om hur 

vissa saker skulle utföras. En mekaniker behövde t.ex. en gång prata med servicerådgivaren 

som satt med en kund, då tog kollegan över kunden för att underlätta flödet.  

En av de sista dagarna av mina observationer kom det in en kund som hade blivit informerad 

att han skulle kunna vänta medan reparationen genomfördes, men den tog längre tid än vad 

servicerådgivaren som registrerat bokningen hade uppskattat. I det här fallet hade 

servicerådgivaren som tog emot kunden tur då en bil hade blivit klar tidigare dagen innan så 

hen hade en bil att låna ut till kunden. När kunden hade gått betonade servicerådgivaren 

vikten av att göra en korrekt bokning och fråga om man är osäker. Servicerådgivaren var 

uppenbart frustrerad och menade att sådana saker kan “förstöra en hel dag”.  Det blev för mig 

tydligt hur mycket servicerådgivarna tvingas ”städa upp” efter varandra och hur de internt kan 

göra arbetet svårare för varandra. Även om det inte är frivilligt så är det ofta som de mer 

erfarna servicerådgivarna får ”städa upp”, eller snarare rädda föreställning mot kunden och 

bevara teamets hemligheter. 

Den exemplifierade situationerna ovan ger uttryck för hur teamet formar nya/ovana 

medlemmar till att följa de regler som finns på företaget, det vill säga de förstärker 

yrkesidentiteten och försäkrar sig om att intrycket av dem som helhet inte försämras genom 

“den svagaste” medlemmen, vilket i sig är en utmaning. 

Vad som inte syns i själva interaktionen, och som kan ses som ett resultat av ett lyckat 

framträdande är att kollegorna utåt sett gärna hjälper varandra, men i vissa fall också 

begränsar varandra, genom att ingen har möjlighet att arbeta ostört.  

Nedan följer ett utdrag ur fältanteckningarna; 

En kollega till den observerade servicerådgivaren bad hen att ringa ett samtal angående ett 

verkstadstest, hen menade att det är “viktigast just nu”. Den observerade servicerådgivaren 

svarade att kunderna som skulle tas emot också är viktiga. Hen hann inte mer än att avsluta 

meningen innan den andra kollegan, inom loppet av 5 minuter satte sig framför hen. 

Servicerådgivaren som satt i telefon såg lättad ut över att den andra kollegan gick iväg för 
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det stod en kund i kö. En tredje och sista kollega kommer och vill fråga den observerade 

servicerådgivaren om en sak men då blir kollegan vidareskickad till en annan kollega för att 

den observerade “rent ut sagt” inte hade tid. 

Att ta hjälp av varandra är en del av att lösa problemen, och i många fall är kommunikationen 

den viktigaste delen i yrket. Dels den interna kommunikationen med mekanikerna, men också 

den externa gentemot kunderna. Så paradoxalt nog kan det som ofta fungerar som en 

problemlösare i sig bli något som förhindrar möjligheten att lösa sina ”egna” problem. 

Anledningarna till att det är så kan vara likväl kunskapsbrist som för få resurser. 

Kundernas kommentarer på enkäterna visar att de överlag finner servicerådgivarna trevliga, 

personliga, glada och sociala. Vad kunderna däremot tycker är bristande på företaget är 

framför allt den tid flera moment i hanteringen tar. Andra saker som kunderna anser varit 

negativt är den externa informationen, det vill säga återkoppling till kund samt att 

informationen i sig ibland kan vara otydlig. Dessa resultat ger en bild av vilka förväntningar 

kunderna har, vilket styrs dels av marknaden, men också utav företaget självt. De negativa 

kommentarerna som kunderna gett handlar till viss del om sådant som kontrolleras av 

organisationen, och inte av servicerådgivarna. Till exempel tiden det tar för ett ärende att bli 

hanterat eller bokningstiden. Servicerådgivarna hamnar på så sätt i kläm då de inte enbart 

förväntas leva upp till de sociala förmågor som ingår i arbete, samt förmågan att förse sig 

själv med relevant kunskap, utan också att kunna motivera saker som står utanför deras 

handlingsutrymme och skapa en förstående kund, trots att ”felet” inte är deras.  

Hur påverkas servicerådgivaren av sin yrkesroll? 

De negativa effekterna 

Nackdelarna som bland annat tas upp med yrket är stressen och otillräckligheten, vilket 

framkom i såväl intervjuerna som i observationerna. Stressen är ett resultat av för få anställda 

och för tung arbetsbörda menar intervjupersonerna:  

- ”man blir alltid avbruten av kunder som kommer, kollegor som kommer eller 

telefonen som ringer”,  

- ”vi ökar och ökar intaget av bilar men vi ökar inte personalen det blir ju en självklar 

effekt att det sliter”, 
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-  ”man lägger det på hög och jag gör detta om jag hinner och sen hinner man aldrig så 

blir det en stress istället”, 

- ”just det här med att vara otillräcklig är ju kanske som kvinna det mest fasansfulla 

man kan känna när man har familj och barn också för då blir du otillräcklig på jobbet 

du blir otillräcklig hemma du räcker inte till någonstans å sen i det samhället vi lever i 

så ska man ju gärna vara snygg å solbränd å fräsch också så det blir en ond cirkel så 

man måste liksom lära sig att det är okej å var bra det funkar minst lika bra å man kan 

bara göra sitt bästa å sen går det inte å att göra alla nöjda oavsett om man pratar med 

kollegor eller om man pratar med kunder som kommer, det är klart att man ska ha 

ambitioner å att sätta krav på sig själv men man måste se rimligheten i det så det måste 

man lära sig i det här jobbet annars går det inte” 

Stress skulle kunna förklaras av att servicerådgivarna som grupp inte lever upp till det 

förväntade agerandet, till sin yrkesroll, de hinner inte ge kunderna den tid de önskar och det 

syntes väl i observationerna. Känslan av otillräcklighet skulle kunna vara ett uttryck för att 

servicerådgivaren i en stressad och pressad situation tappar kontrollen och därmed också sin 

identitet. Vid ett flertal tillfällen tar de kvinnliga servicerådgivarna upp den totala känslan av 

otillräckligheten, som också infinner sig i hemmet. Den allmänna samhällsstrukturen tycks 

leda till att kvinnorna känner att de mer aktivt måste skaka av sig känslan av otillräcklighet än 

männen. De ska inte bara klara sitt jobb utan också leva upp till deras andra roller, vilket inte 

alls lyfts av de manliga servicerådgivarna, en vinkel värd att diskutera i ett annat arbete.  

Att det privata livet drabbas visar också följande citat; ”[…]föst när man kommer hem sen 

som man känner att man inte orkar träffa andra, nu får jag vara som jag vill”. Det styrker att 

det finns en tydlig yrkesroll och att den sätter stor press på deras personliga liv. Citatet ger 

uttryck för en social utmattning.  

Vid tillfällen då det stod många i kön var det som att servicerådgivaren hade svårt att hålla en 

specifik roll eftersom situationen inte var till deras fördel och de hade svårt att identifiera sig i 

relation till sin publik när publiken bestod av flera olika individer med olika förväntningar.    

Ett exempel på flera stressade möten inföll sig då en servicerådgivare hamnade i en situation 

där upp till sju kunder väntade på honom samtidigt. Nedan följer ett utdrag ur 

fältanteckningarna av den sekvensen för att försöka återge bilden och känslan av det kaos som 

skapades: 
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Tredje kund kommer och servicerådgivaren säger ”jag ska strax hjälpa dig”. 

Servicerådgivaren har inte hunnit läsa in sig på respektive order utan tvingas läsa samtidigt 

som han skriver in i datorn och beskriver vad som har gjorts för kunden. Kund ett slänger en 

blick på klockan. Kund två gäspar och byter ben att “hänga” på. 

- ”Det viktigaste först, vi har tyvärr inte hunnit med tvätt” säger servicerådgivaren,  

- ”inga problem det kan jag göra själv” (kund ett) ” 

- ”nu tror jag att jag har fått ordning på allting” (servicerådgivaren) 

-  ”härligt” säger kunden.  

Innan servicerådgivaren ber nästa kund sätta sig säger hen 

- ”ska bara hämta nyckel till [...]”, springer iväg och hämtar nyckel  

- nu får du hem å baka bullar till barnbarnen” säger hen till [...] som behöver en hängare 

till sin nyckel vilket tar ytterligare någon minut för servicerådgivaren att fixa.  

Fjärde kunden kommer in genom dörren 

- ”Din bil är inte färdig än så du får lugna dig” säger servicerådgivaren till kund 

nummer fyra  

- ”jaha men mekanikerna är kvar till 16.00?” undrar kunden 

-  ”de är här så länge som det behövs” svarar servicerådgivaren och betar sedan av 

kunderna i tur och ordning. 

Klockan är nu över hans arbetstid och han skakar på huvudet och konstaterar att han 

kommer bli sen att träffa sin dotter.  

Vad som framkommer i intervjuerna och observationerna är att servicerådgivarna inte har 

möjlighet att tillfredsställa kunderna på ett önskvärt sätt i och med att de hamnar i kläm 

mellan att tillgodose kundens önskan och förhålla sig till organisationens resurser och 

tillgångar. Det är inte enbart problematiken med att tillfredsställa kundernas behov som 

servicerådgivarna ser som nackdel med yrket, utan också den arbetssituation de befinner isig i 

som är stressat och som i ett antal fall lett till utbrändhet och sjukskrivningar.  

En av intervjupersonerna nämner i samband med stressen att ”vi borde kanske inte ligga i den 

lönenivå vi gör som är hyfsat låg, med tanke på den arbetssituation vi befinner oss i”. Vilket 

betyder att de har en konflikt mellan värdet på de arbeten de utför i relation till hur mycket 
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organisationen värderar deras arbete och leder till irritation och missnöje hos 

servicerådgivarna.  

De positiva effekterna 

Att vara en ”problemlösare” anser en av de intervjuade vara en av fördelarna med yrket. 

Problemlösare skulle fungera som ett passande ord för att beskriva den komplexitet som yrket 

innebär i en position med både inre och yttre förväntningar och begränsningar. Sett ur ett 

sådant perspektiv går det också att förstå varför det ligger i teamets intresse att 

förväntningarna från kunderna och definitionen av verkligheten styrs av företaget för då är det 

lättare att förutspå och tillgodose deras behov. Problemlösaren skulle uppfattas som en 

professionell människa ur den aspekten att han kan utföra sitt arbete väl och är flexibel inom 

gränsen för vad hen får göra. Vid de tillfällen då det råder kunskapsbrist lyckas 

servicerådgivarna täcka upp för varandra och det är sällan eller aldrig det framkommer i 

interaktionen med kunden, utan ofta sker sådana samtal “bakom kulisserna”.  

Vad som framkommer i intervjuerna, och även i samtal med andra av de observerade 

servicerådgivarna, är att den absolut största fördelen med yrket är mötet med andra människor 

och känslan av att kunna hjälpa dem, det stärker dem i yrkesrollen. 

”[…] du är faktiskt den förste som får kritiken men du är också den förste som 

får den positiva delen. Du får att kunden kommer fram å är lyrisk å glad för att 

du löste ett problem, det får ju inte teknikern trots att det kanske var han som 

löste jobbet men det är jag som får det. Men det tycker jag också att jag är värd 

med tanke på att jag får ta skiten när kunden kom och hade problem. Kunden 

var helt galen men sen så ringer jag tolv timmar senare eller 24 timmar senare å 

säger din bil är lagad då får ju jag ju det positiva av det hela” 

 

 

Sammanfattning 

Att vara servicerådgivare kräver att kunna hålla koll på många saker samtidigt. Inte nog med 

att processen i sig är komplicerad, den ska också kunna redovisas och följas av såväl kunder 

som kollegor. För att klara detta beskriver och visar servicerådgivarna en yrkesroll som kräver 
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personer som är glada, sociala och kan hantera stress. Yrkesrollen kräver också att man är 

flexibel och upplevs som personliga i varje möte. Studien visar också att förutom detta jobbar 

servicerådgivarna i en klämd sists mellan kunderna och företaget och tvingas hitta egna 

lösningar när organisationen begränsar dem(inre och yttre begränsningar). Rollprestationen 

innebär att servicerådgivarnas ”face” får hela tiden måste vara öppen för olika kunder och 

anpassas om efter varje färdigspelad föreställning. Interaktionen med kunderna kännetecknas 

av ett mestadels inövat bemötande med standardfrågor och uttryck som inte skiljer sig mycket 

åt mellan servicerådgivarna (rutinisering i arbetet). I de fall det är återkommande kunder 

förväntas servicerådgivarna i sin yrkesroll knyta an till tidigare möten för att skapa en 

personlig och kamratlig relation.  

Varje ny kund är en ny förställning och det gäller för servicerådgivarna att inte enbart bevara 

sitt eget och kundens face (vilket Goffman annars betonar i det direkt mötet), utan deras 

uppgift är också att bevara företagets face och rykte. Detta ska ske i relation till kollegor och i 

den arbetssituation de befinner sig i med bristande resurser och kundens förväntan. 

Servicerådgivarna tvingas inte enbart att hitta egna lösningar utan också att i det långa loppet 

klara av att hantera den stress som uppstår när de står med begränsade resurser och missnöjda 

kunder, vilket påverkar deras privata liv efter jobbet. Det återfanns exempel där 

servicerådgivare blivit utbrända och inte orkade med att träffa människor efter jobbet, vilket 

forskare benämner som social utmattning (Hochschild 1983 se Abiala 2000, ). Det som 

tycktes vara drivkraften och arbetstillfredställande för servicerådgivarna var när de lyckades 

leva upp till, eller ibland till och med, överträffa kundens förväntan.  

 

Slutsats 

Nedan följer tre delar som avslutar studien, resultatdiskussion, metoddiskussion samt förslag 

till vidare forskning. I resultatdiskussionen används angiven teori för att försöka ge svar på 

studiens syfte. I metoddiskussionen diskuteras studiens process, vilka hinder som stötts på och 

hur väl det insamlade materialet kunde användas i relation till studiens syfte. 

Resultatdiskussion 

Att vara servicerådgivarna kräver ingen formell utbildning och det är snarare den kontextuella 

kunskapen och kompetensen som är avgörande. Det vill säga hur väl personen spelar den 
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förväntade rollen. De egenskaper som servicerådgivarna anser vara viktiga för att kunna 

utföra ett bra arbete, är också de egenskaper kunderna anser dem ha och som de benämner 

som “proffsigt”, vilket betyder att servicerådgivarna har samma bild av yrkesrollen som 

kunderna. Med Goffmans teori skulle det kunna ses som att servicerådgivarna lyckats göra så 

att kundernas definition av verkligheten är den som servicerådgivarna önskade, då Goffman 

menar att människor i så hög utsträckning som möjligt vill kontrollera situationen och känna 

att de gör det som förväntas av dem (2005). Trovärdig är den sammanfattande beskrivningen 

av vad servicerådgivarna tror är det som kunderna tycker är ett professionellt bemötande och 

ingår därmed i deras rollprestation. Ett exempel på det är när en servicerådgivare tvingas be 

en kollega om hjälp och kunderna inte upplever kunskapsbristen som något negativt, utan 

uppskattade servicerådgivarens ärlighet. Goffman skulle kunna förklara att servicerådgivaren 

i exemplet agerar i intresse av att skapa och upprätthålla kundernas bild av dem som 

serviceinriktade, kunniga och ärliga, de vet inte svaret men kan ta reda på det (2005). Det vill 

säga att servicerådgivarna i relation till varandra och i samråd med kunderna skapar en 

gemensam bild av vad deras yrkesroll innebär och upprätthåller varandras ”face” så att ingen 

behöver skämmas.  

Den klämda situationen servicerådgivarna ger uttryck för i intervjuer och observationer skulle 

kunna beskrivas som att de arbetar för att bevara sitt ”face” genom att hjälpa varandra och tala 

om hur de arbetar på företaget. Det skapar ett tryggt och enhetligt intryck med ett team som är 

lojalt, disciplinerat, och som oftast är tillfreds med sitt yrkes och grupp-identitet, vilket 

Goffman menar är en förutsättning, att identiteten är legitim (2014). Goffman skulle kunna 

förklara att upprätthållandet av teamets (grupp)identitet sker genom att servicerådgivarna med 

en god motivering ser till att de inte tappar ”face” för kunden (ibid). Servicerådgivarna lyckas 

upprätthålla bilden av deras framträdande som enhetligt även i de fall där servicerådgivaren 

personligen inte känner för att göra det. Det finns en mall att kliva i och hur konstlad den 

känns avgör hur publiken tolkar upptärdandet och upplever mötet, det avgör också hur 

känslomässigt urladdad servicerådgivaren blir Den klämda situationen bekräftar också 

Johanssons teori om att tjänstearbetare som arbetar i det direkta mötet med kunden hamnar i 

kläm mellan inre och yttre begräsningar.  

Flera respondenter menar att stress, utbrändhet och otillräcklighet är vanligt förekommande 

och förebyggs genom att ventilera och ”stänga av”. I stressade situationer uppvisar 

servicerådgivarna något som skulle kunna benämnas som dramaturgisk disciplin, där hen 

visar en “känslomässig distans till sitt framträdande på ett sätt som ger honom fria händer att 
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ta itu med oförutsedda dramaturgiska inslag allt eftersom de kommer” (Goffman 2014, s. 

188). Det vill säga att servicerådgivaren inte är låst vid en fast mall i sitt agerande, utan 

förväntas och tvingas anpassa sig efter de omständigheter som råder utefter de organisatoriska 

förutsättningar som finns.  

Servicerådgivarna menar att det krävs att ha en god balans mellan att vara engagerade och 

spontana utan att bli exalterade och utan att framstå som tråkiga eller opersonliga. Kravet på 

att leva upp till den förväntade yrkesrollen och yrkesprestationen skulle också kunna bidra till 

den stress och press som servicerådgivarna ger uttryck för. Det är en komplex roll som ska 

anpassas till kunden och Goffman (2005) menar nämligen att balansen mellan framfusighet 

och intrycket av "oengagemang" i vissa situationer kan leda till att en av de involverade 

parterna i mötet (i det här fallet kunden) kan känna sig utesluten och/eller besvärad. Det 

förekom vissa situationer då servicerådgivaren blev ställd, Goffman skulle kunna beskriva det 

som att servicerådgivaren tappade ”face” under några sekunder, men servicerådgivaren fann 

sig snabbt och kunden såg till att hjälpa servicerådgivaren tillbaka i konversationen (2005). 

Det vill säga de båda parterna hjälptes åt för att hitta tillbaka till uppträdandet, trots att kunden 

ett tag snarare blev den agerande så skiftande rollerna genast tillbaka när återetablerandet av 

situationen var gjord och servicerådgivaren kände sig trygg i rollen igen. Kunden ser också till 

att bevara ”face” åt honom, och på så sätt upprätthålls den givna akten mellan agerande och 

publik (Goffman 2005). 

Studien bekräftar på många plan vad tidigare forskning har visat, att människor i 

servicearbeten upplever både externa och interna krav (Johansson 2007) och att både social 

utmattning och arbetstillfredsställelse är möjliga utfall (Abiala 2000). Servicerådgivarna 

stärker också tesen om att det finns vissa typer av mallar som de kan kliva i och hur de väljer 

att spelar den påverkar deras hälsa, ”surface acting”, ”deep acting” (Hochschild 1983 se 

Abiala 2000). Studiens bidragit till forskningen är en ökad förståelse för en viss typ av 

bransch, vilket Ivarsson & Larsson (2008) efterfrågade då deras studie visade olika 

krav/förväntningar och påverkan i olika yrken. Servicerådgivarna präglas av stor kontakt med 

kunder samt ett oerhört beroende till sina kollegor då det förutsätts att de hinner med sina 

uppgifter. Den dagliga, kontinuerliga kontakten med kunder, och deras krav på att tillgodose 

deras förväntningar sätter servicerådgivarna i en svår sits då mänga hävdar att de råder 

resursbrist och att det sällan finns en specifik mall att följa, trots att de alla beskriver en 

likartad bild av yrket. Det vill säga att servicerådgivarnas yrkesprestation, alltså hur de 

presenterar sig, ska vara likartat, men varje kundmöte ska framstå som personligt och anpassat 
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till varje kunds personlighet. Kunskap är inte alls så viktig som själva rollprestationen och 

bibehållandet och upprätthållandet av företagets ”face”, vilket är avgörande för kundens 

upplevelse. Mitt bidrag till forskningen om serviceyrken är en förklaringsmodell av hur 

arbetare i serviceyrken kan uppleva en klämd sits i den förväntade yrkesrollen, med 

utgångspunkt i Johanssons studie (2007) och med Goffmans teorier som analytiska redskap.  

Studien ger generaliseringsmöjligheter då alla yrken har en yrkesroll som innehåller en mängd 

olika förväntningar. Hur duktig man upplever en person i ett visst yrke går alltså att koppla till 

hur väl hen presterar i relation till de förväntningar som sätts på yrkesrollen.  

Metoddiskussion 

Att genomföra en studie med två metoder fungerade bra i relation till studiens syfte. 

Datamaterialet visade sig ha rik substans och genomförandet av såväl intervjuer som 

observationer var mycket inspirerande. Däremot ställdes jag inför stora utmaningar när 

materialet skulle bearbetas och analyseras.  

Att genomföra en studie med ett mikro-sociologiskt perspektiv var ovant för mig men det var 

en ny och nyttig erfarenhet. Ytterligare en erfarenhet som togs med från fältet var att jag som 

observatör också många gånger blev inblandad i mötet och upplevde mig få en alltför 

framträdande roll på scenen. Kunder trodde i vissa fall att jag arbetade där eller så var de så 

nyfikna på mitt arbete att jag fick stanna upp ett tag för att delta i samtalet. Det fanns också 

situationer då skrivandet upptog mitt fokus och jag inte noterade att kunden pratade med mig. 

Att sitta bakom servicerådgivarna gav en känsla av att vara gömd och jag var tvungen att gå 

runt disken för att se hur min plats upplevdes från kundernas håll och insåg då att den inte alls 

var så dold som den upplevdes vara. 

Andra svårigheter under studiens gång var att göra bra och rimliga avgränsningar när det 

gällde såväl att sammanställa resultatet som att sortera tidigare forskning och teorival. Min 

vision av att visa min förståelse för alternativa förklaringar och perspektiv att se på ett visst 

fenomen tenderade att problematisera arbetsflödet eftersom jag många gånger fick stanna upp 

för att reflektera över om det som skrevs verkligen var sammankopplat med min studie, och 

om det var en lagom balans mellan avgränsning och öppenhet.   

Kundkommentarerna tog mycket tid att sammanställa och kategorisera och jag hade höga 

förväntningar på dessa innan studien tog riktig fart. Det visade sig dock under tidens gång att 

det materialet snarare tjänade som en komplettering till det andra materialet än som en bas. 
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Trots att det inte gav den volym material jag önskade i förhållande till den tid det tog att 

bearbeta så gav det mig ändå en ökad förståelse för vilka förväntningar och krav som ställs på 

servicerådgivarna från kunderna.  

 

Fortsatt forskning 

En av de saker jag reflekterade över under mina observationer var hur många delar som var 

sammanlänkande för att få ett visst resultat. I det här fallet insåg jag att det hade varit 

intressant att i en annan studie se bilens väg som en process. I den processen var det istället 

många inblandade aktörer som på olika sätt skulle få det att fungera. Dilemmat med att 

studera enskilda möten och uppträdande är att de grundas på den specifika servicerådgivarens 

agerande som trots allt bara utgör en del i ett stort pussel och som hade gynnats av att se ur 

fler perspektiv för att få en så stor förståelse som möjligt för deras komplexa och klämda 

position. För att öka förståelsen av människor som arbetar i det direkta mötet skulle fler 

studier kunna genomföras och jämföras. Försöka hitta skillnader och likheter, andra 

perspektiv och andra teorier. Till exempel hade jag tyckt det varit intressant att följa bilens 

flöde för att se hur många människor som hanterade ärendet och hur den distansen till själva 

varan kan skapa problem, men kanske också underlätta skådespelet för servicearbetarna.  
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