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Förord 
 

 

 

 
Vi vill börja med att tacka konsultcheferna som medverkade i vår studie. Det har varit väldigt 

roligt att få chansen att intervjua dem och få ta del av deras upplevelser och tankar om sina 

arbeten. Vi vill även rikta ett speciellt stort tack till vår handledare Jonas Carlsson, som väglett 

och uppmuntrat oss under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka varandra för en givande och rolig 

tid tillsammans under uppsatsskrivningen. 
 

 

     

 
Amela Becic & Emilia Westerlund Rashidi 

             24/5-11  



 
 

 

 

Sammanfattning 
 

 
Titel: Konsultchefers upplevelser i yrkesrollen: 

En kvalitativ studie om konsultchefers rollhantering, känsloarbete och ledarskap på 

bemanningsföretag. 

Författare: Amela Becic & Emilia Westerlund Rashidi 

Handledare: Jonas Carlsson 

Högskolan i Halmstad 

Sektion: Hälsa och Samhälle 

Arbetsvetenskap 61-90hp 

Vårtermin 2011 

 

Vi har undersökt konsultchefer på ett bemanningsföretag. Syftet med studien har varit att ta reda 

på hur de upplever sina olika roller, vilket känsloarbete de utför i dessa roller, samt hur 

ledarskapet ser ut i chefsrollen. Vi har utgått från ett individperspektiv och med kvalitativ ansats 

intervjuat sex konsultchefer på ett bemanningsföretag, för att ta reda på vår frågeställning: Hur 

upplever konsultcheferna sina olika roller (som chef och säljare) och vilket känsloarbete utför de 

i rollerna mot konsulter och kunder? Denna har vi besvarat med hjälp av tre huvudsakliga 

teoretiska ramar: Goffmans (2009) dramaturgiska teori, Hochschilds (2003)teorier om 

emotionellt arbete och slutligen Sandahl et al.s (2010) teorier om chefens roll i organisationen. 

Undersökningen visade att konsultcheferna upplever det vara viktigare att “hålla rollen” som 

säljare mot kunder, än rollen som chef mot konsulter. De använder sig av Surface acting i sitt 

känsloarbete för att göra kunderna nöjda. Konsultcheferna bearbetar sina “underliggande äkta 

känslor” genom att samtala med sina kollegor. I rollen som chef är konsultcheferna behandlande 

mot konsulterna, samtidigt som de leder och styr konsulterna i arbetet. 

 

 

Nyckelord: känslor, emotionellt arbete, roller, rollhantering, ledarskap. 
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Title: Consultant managers experiences in their professional role: 

A qualitative study of consultant managers role management, Emotional Labor and leadership at 

a recruitment company. 

Authors: Amela Becic & Emilia Westerlund Rashidi 

Halmstad University 

Institution of Social and Health Sciences 

Work Science 61-90 hp 

Spring semester 2011 

 

 
We have studied consultant managers. The purpose of this study has been to find out how they 

experience their different roles, how their “Emotional Labor” looks like in their different roles 

and how their leadership looks like in their role as managers. We have based our study from an 

individual perspective and by a qualitative approach interviewed six consultant managers at a 

recruitment company. The questions we have based our study on are:  How do the consultant 

managers experience the different roles (as managers and sales representatives) and how do 

their Emotional Labor present itself in their different roles towards consultants and clients? We 

have answered these questions using three theoretical frames: Goffman’s (2009) dramaturgical 

theory, Hochschild’s (2003) theories about Emotional Labor and finally Sandahl et al.´s (2010) 

theories regarding a manager’s role in an organization. Our study comes to a conclusion that the 

consultant managers feel that it is more important to “keep up” the role as sales representative 

than the role of a manager over the consultants. They use “Surface acting”   in their Emotional 

Labor to keep the clients satisfied. The consult managers act out on their “hidden genuine 

feelings” through conversing with colleagues. In their role as leaders the consultant managers 

treat the consultants with care, while guiding them in their work.   

 

 

Keywords: emotions, Emotional Labor, roles, role management, leadership 
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1. INLEDNING & BAKGRUND 

 
För sociologer och andra samhällsvetare är intresset för emotionerna i första hand riktat mot att 

studera emotioner ur ett socialt sammanhang. Emotioner uppstår genom interaktioner mellan 

människor (Wettergren, Starrin & Lindgren, 2008).  

 

En av teoretikerna som inspirerat oss till att studera emotioner och emotionellt arbete i 

serviceyrken är den amerikanska sociologen Arlie Russell Hochschild, professor i sociologi. Hon 

har på ett systematiskt sätt uppmärksammat emotioners betydelse på arbetsplatserna, genom 

emotionshanteringsteorier och emotionellt utbyte. Hochschild (2003) menar på att alla människor 

utför ett emotionellt arbete eller emotionell hantering i förhållande till känsloregler som formats 

genom omgivningens normer som visar för oss vilka de ”rätta” känslorna är att visa upp olika 

situationer. Denna teori har sin grund i den amerikanska sociologen Erving Goffmans rollteorier 

(2009) som utgår ifrån människors förmåga att presentera sig via olika roller. Dessa teorier 

exemplifierar han genom uttryck från teatervärlden. Hochschild har tillskillnad från Goffman lyft 

fram en annan aspekt av rollpresentationen, då hon även intresserat sig av känsloarbetet, vilket 

Goffman inte gjorde. Den emotionella hanteringen och styrningen av det sociala utbytet och 

känsloreglerna är synnerligen påtagliga i serviceyrken, då man kliver in i en förväntad roll som 

kräver ett trevligt yttre och ett tillmötesgående beteende. Ytterligare en aspekt som vi anser vara 

relevant i vår studie är ledarskap. Författarna Christer Sandahl, Mia von Knorring och Erica 

Falkenström (2010) har med hjälp av sina psykologiska, journalistiska och samhälls- och 

beteendevetenskapliga bakgrunder, tillsammans bedrivit forskning om chefens roll och ansvar i 

organisationen. De har skrivit boken; Chef med känsla och förnuft som handlar om hur man i 

rollen som chef blir utsatt för sina egna och andras känslor. Den handlar även om hur chefen 

utsätter andra personer för de egna upplevda känslorna och om ansvaret chefen har i sin roll. 

 

Utifrån dessa teorier fann vi det intressant att studera vidare om personer i serviceyrket och hur 

de hanterar sina känslor i servicerollen. Vi tyckte konsultchefsyrket inom bemanningsbranschen 

var fascinerande att undersöka, då vi ser karriärmöjligheter i vår egen framtid inom 

bemanningsbranschen och som konsultchefer.  

 

Nationalencyklopedin definierar bemanningsföretag som ”företag som rekryterar och hyr ut 

personal till andra företag”.          

      (källa: http://www.ne.se/lang/bemanningsföretag) 
 

Bemanningsföretagets koncept är att sälja sin service till kunder, det vill säga hjälpa deras 

verksamhet genom att hitta konsulter att hyra ut till dem. Vår uppfattning av vad 

bemanningsföretaget ifråga är för slags organisation, är att de jobbar i hög grad med försäljning 

och styrs av kundens behov, då kunden är ”nyckeln” till att verksamheten är lönsam. Detta 

speglas på kraven på de anställda inom bemanningsföretaget. I synnerhet konsultcheferna, vars 

arbetsuppgifter är att sälja in sig hos kunder genom att hitta dem lämpligaste konsulterna för 

uppdragen. Konsultchefsrollen innebär att vara chef för konsulter samt säljare mot kunder. 

Konsultcheferna har ett ansvar att rekrytera konsulter till uppdragen som kunderna ger. De har ett 

ansvar för att kunderna får passande konsulter och att konsulterna motsvarar kundernas behov. 
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Konsultcheferna är även kontaktpersoner för kunderna och jobbar med att utveckla uppdragen 

utifrån deras behov.  

 

Vi uppfattar att konsultcheferna har två olika roller i sitt yrke. Chefsrollen de har mot 

konsulterna, samt säljrollen de har mot kunderna. Vi finner dessa roller intressanta att studera då 

konsultcheferna har förväntningar från omgivningen att leva upp till i dessa yrkesroller. Med 

omgivning menar vi den organisatoriska kontexten, det vill säga organisationens krav på rollerna 

men även konsulternas och kundernas förväntningar på konsultcheferna.  Konsultcheferna 

förväntas ha ett serviceinriktat förhållningssätt mot kunderna och vara chefer för konsulterna. 

Med tanke på dessa krav och förväntningar som finns på konsultcheferna, vill vi ta reda på hur 

konsultcheferna upplever och hanterar sina yrkesroller, hur känsloarbetet ser ut i rollerna samt 

hur ledarskapet upplevs i chefsrollen. 
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2. SYFTE/FRÅGESTÄLLNING  

   
Vi vill att det tydligt ska framgå att denna undersökning har grundat sig, delvis i konsultchefernas 

upplevelser av rollerna, men är till en största del vår tolkning av uttalanden från intervjuerna med 

konsultcheferna. Att vi som forskare försökt avgöra hur andra människors tolkar sitt känsloarbete 

har varit svårt, då upplevelser av känslor kan vara svåra att undersöka. Syftet med vår 

undersökning har varit att ta reda på hur konsultcheferna upplever hanteringen av de olika 

rollerna som chef för konsulter och säljare mot kunder samt vilket känsloarbete de utför i dessa 

roller. Huvudsakligen har vi analyserat hur konsultcheferna upplever de olika rollerna i sitt 

arbete, då vi utgått ifrån ett individperspektiv i undersökningen. Ledarskap är en del av 

chefsrollen mot konsulterna, därför har vi velat ta reda på hur konsultcheferna upplever 

hanteringen av ledarskapet i chefsrollen. 

 

Huvudfrågeställning: 

 

Hur upplever konsultcheferna sina olika roller (som chef och säljare) och vilket känsloarbete 

utför de i rollerna mot konsulter och kunder? 

  

Denna fråga har vi brutit ned i två underfrågor för att tydliggöra syftet: 

 

1. Hur upplevs hanteringen av rollen som säljare samt rollen som chef/ ledare? 

2. Hur upplever konsultcheferna sina känslor i rollerna? Hur upplever konsultcheferna 

hanteringen av dessa känslor? 

 

 

 

2.2 Begreppsförtydligande 

 

Känsloarbete och emotionellt arbete är begrepp som är återkommande i uppsatsen och används 

som synonymer. Hochschild(2003)  använder begreppet ”Emotional Labor” som har i svensk 

litteratur översatts till känsloarbete och emotionellt arbete. Vi har valt i studien att använda oss 

av båda översättningarna.  
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3. TEORETISK RAM 

 
I detta avsnitt kommer uppsatsens teoretiska delar presenteras. I teorin utgår vi från Goffmans 

(2009) dramaturgiska teori och Hochschilds (2003) teorier om emotionellt arbete. Sedan 

presenteras Sandahl et. al (2010) teorier där vi går igenom chefens roll i organisationen samt 

Thompson & Mchughs (2009) teorier om organisation och individen. Slutligen har vi under 

rubriken;Tidigare forskning presenterat en sammanfattning av artikeln; Emotional labor in 

service roles: the influence of identity (1993), som är en teoretisk vetenskaplig artikel och handlar 

om emotionellt arbete i serviceroller. Vi har valt att presentera tidigare forskning  här teorikapitlet 

i eftersom vi har använt oss av artikeln som en komplettering till de övriga teorierna om 

känsloarbete och roller.  

 

3.1 Självpresentation och roller 

 

Den amerikanska sociologen Erving Goffman har skrivit boken Jaget och maskerna, en studie i 

vardagslivets dramatik (2009). Hans dramaturgiska teorier utgår ifrån människors förmåga att 

presentera sig via olika roller: en individs roll definieras av de förväntningar som han själv eller 

omgivningen har på honom i rollen. Goffman visade människans förmåga att presentera sig 

genom olika roller i framträdanden, ur ett sociologiskt perspektiv med hjälp av 

teaterföreställningens olika metaforer. Enligt Goffman visar alla individer “ett framträdande” 

eller en fasad för att definiera en situation för de personerna som observerar framträdandet. 

Goffman menar att rollen används medvetet eller omedvetet. Fasaden skaffar man sig genom 

omgivningens förväntningar. Ett framträdande socialiseras, formas och omformas för att passa in 

i förutsättningarna som finns runtomkring människan, för att passa in i samhällets idealisering av 

situationen som skapar fasaden. 

  

Rollen som individen spelar reflekterar ändå autentiska sidor hos individen. Individen tror på 

rollen som den framträder, då individen söker efter identifikation med rollen och den egna 

“äktheten” i sociala situationer. Individen har en möjlighet till att spela en roll som den tror är 

bäst för sig själv eller för sin publik. Rollen/ masken som individen bär på representerar en 

uppfattning som man bildat om sig själv. Rollen som man strävat efter att uppnå blir en del av vår 

personlighet, tillsammans med andra roller och masker man presenterar sig själv i olika 

situationer. Det är inte alltid lätt för individen att ”leverera” ett trovärdigt intryck, men det är 

mycket viktigt att rollen som presenteras måste under hela framträdandet vara trovärdigt, annars 

har man inte lyckats leverera rollen. Det finns alltid motiv som står bakom rollen man framträder 

och i alla sociala situationer finns alltid förväntningar på hur framträdandet ska se ut samt hur 

rollen och masken individen bär på i det sammanhanget ska vara. I alla situationer kan även det 

ske avvikelser som stör kontrollen man har i framträdandet. Denna beror på att det finns brist på 

överensstämmelse mellan vårt mänskliga jag och socialiserade jag, det vill säga mänskliga jag är 

känslosamma människor med skiftande impulser, medan socialiserade jag inte ska utsättas för 

skiftningarna (Goffman, 2009). 

 

Intrycksstyrning sker när en händelse eller oavsiktliga gester i en situation riskerar att bryta ett 

trovärdigt framträdande, därför är intrycksstyrning ett av de vanligaste sätten att försöka undvika 

att hamna i en sådan situation. Situationen kan sätta verklighetsbilden ur spel och då måste den 
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räddas av olika slags försvarsåtgärder: lojalitet (lojalitet mot sin roll) och inte avslöja något, det 

vill säga ha disciplin att inte blanda in sina egna känslor i framträdandet, samtidigt som individen 

själv ger intrycket om att vara känslomässigt engagerad. Försiktighet är också en försvarsåtgärd 

som kräver att man iscensätter sitt framträdande på ett försiktigt sätt så att den inte uppfattas på 

något annat sätt än “äkta”. 

 

Goffman (2009) talar om olika regioner att befinna sig i presentationen av rollerna. Regionerna 

finns överallt i en individs omgivning. Han skiljer på två olika regioner i ett framträdande; främre 

& bakre regionen. Den främre regionen är den plats där själva framträdandet av rollen sker.  Här 

presenterar individen sin roll som är anpassat till situationen, där de upprätthåller och gestalta 

förväntade normerna som finns för rollen och i situationen. Den bakre regionen som även kallas 

”bakom kulisserna” definierar Goffman denna som en plats där man ”lämnar” framträdandet, där 

man avskilt kan lägga av sin fasad och kliva ut ur rollen. Här får man bland annat stöd från 

”teamkamrater” där man kan tala fritt och vara säkra på att publiken (som endast får se fasaden 

och framträdandet) inte har tillgång till denna region. 

 

 

3.2 Emotionellt arbete 

 

Likt Goffmans (2009) teorier om människans förmåga av presentera sig via olika roller, så talar 

den amerikanska författaren och professorn Arlie Russell Hochschild (2003) om “Emotional 

Labor”, människans känsloarbete, som handlar om människors förmåga att presentera och 

anpassa sitt uppvisande av känslor, till situationen och omgivningens förväntningar. Hochschilds 

teori utgår ifrån tre byggstenar i människans emotionella system: emotionellt arbete, känsloregler 

samt socialt utbyte.  

 

                                 
 

Figur 1: Hochschilds byggstenar i människans emotionella system. Modifierad version av 

Dalgren & Starrins modell (2004:46). 

 

Hon diskuterar vad som händer med systemet när den kommersialiseras och exploateras på en 

marknad, i exempelvis i serviceyrket (Dalgren & Starrin, 2004). Människor i serviceyrket måste 

manipulera sina känslor i arbetet. Hochschild exemplifierar detta i sin bok: The Managed Heart: 

Commercialization of Human Feeling (2003) genom flygvärdinnan och dess vardagliga 
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känsloarbete i sitt yrke. Flygvärdinnan är mer utsatt för det sociala samspelet och använder till 

stor del av känsloarbete och känslomanipulation i sitt arbete då hon hela tiden måste göra kunden 

tillags och svara på förväntningarna som kunden har på servicen. Detta leder till minskad kontroll 

i arbetet då man mentalt måste frigöra sig från de egna ”äkta” känslor genom att manipulera dem 

och istället visa ”falska” förväntade känslor för kunden (Hochschild, 2003). Hochschild har valt 

att referera till Goffman (2009) för att förklara hur människan presenterar sig själv. Som tidigare 

nämnt, menar Goffman att människan visar en självpresentation av sig själv. Hochschild menar 

att känslor kan vara olika beroende på vilket socialt sammanhang man befinner sig i. Känslorna 

manipuleras för att passa in i situationen. Denna byggsten kallar Hochschild emotionellt arbete 

och för att visa hur människan manipulerar sina äkta känslor har Hochschild kategoriserat dessa 

som ”Surface acting” samt ”Deep acting”. Transmutation är begreppet som Hochschild 

använder sig av i förhållande till känsloarbete och känslomanipulering och är själva 

beskrivningen av vad som sker i Surface eller Deep acting. Med detta menar hon när exempelvis 

personer i serviceyrket förväntas visa upp känslor i sitt arbete. Då de ”genuint” ler mot en kund 

(privat) som en del av sina arbetsuppgifter (offentlig). Transmutationen är enligt henne, en del av 

många serviceyrkens arbetsuppgifter, och ett organiserat sätt att styra sociala tillställningar. 

  

Surface acting innebär att på en ytlig nivå spela upp förväntade känslor. Syftet med Surface 

acting är att ”lura” andra och göra sig trovärdig med sina uppspelade känslor. Med andra ord 

lurar man inte sig själv, då man fortfarande medveten om sina ”äkta" känslor”. Det finns 

begränsningar inom denna transmutation, då den handlar mer om prestationen som man gör än 

om själva innehållet. Hochschild (2003) menar att det inte finns ett djup eller en större betydelse i 

denna typ av “acting”. Det finns begränsningar inom Surface acting, då den handlar mer om 

prestationen som man gör än om själva innehållet, det finns inget djup eller en större betydelse i 

denna typ av “acting”. I vissa situationer kan dock de ”äkta” känslorna komma fram då man 

exempelvis känner irritation mot någon. Skuldkänslor kan dyka fram och för att dölja dessa 

känslor kan man ta det ytterligare ett steg och även lura sig själv lika mycket som man lurar alla 

andra, detta kallas Deep acting.   

 

Deep acting innebär att man manipulerar sina känslor så pass mycket att man tror på känslorna 

själv. Individen kan använda sig av denna transmutation för att skydda sig från känslor man 

egentligen känner. Irritation eller ilska mot en kund måste förträngas i de flesta servicerollerna då 

det inte är socialt accepterad i arbetsuppgifterna. De ”äkta” känslorna manipuleras, så att man 

lurar sig själv. Det riktiga “Jaget” trängs bort och görs otillgänglig, menar Hochschild (2003). 

Anledningar till varför man tar sig till sig av denna transmutation kan vara för att leva upp till en 

social situation, som att vara ledsen på en begravning. En annan anledning kan vara, som tidigare 

nämnt att skydda sig själv från att bli sårad genom att skapa negativa känslor mot det man 

egentligen inte känner något negativt mot. Känslor är ganska bestående och slutar inte plötsligt 

eller automatiskt, detta gäller i både Deep och Surface acting. Servicepersonen har i båda fallen 

kontrollen i att skapa en innerlig känsla i Deep acting eller en display av känslan, ytligt i Surface 

acting. När man hela tiden undviker de ”äkta” känslorna kan det vara svårt att skilja de ”äkta” 

känslorna från de ”oäkta”, framkallade känslorna. 
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Den andra byggstenen som Hochschild tar upp är känsloregler. Det är det som styr det 

emotionella arbetet och är kulturens mest kraftfulla verktyg när det kommer till att styra 

människans agerande i exempelvis arbetet. Genom att skapa en känsla av förpliktelser av hur 

normer på hur vi ska bete oss i olika situationer, så styr dessa regler det emotionella arbetet. 

Människan är medveten om dessa regler genom omgivningens förväntningar på känslor i olika 

situationer (Dalgren & Starrin, 2004).  

 

Den tredje byggstenen i teorin är det sociala utbytet av känslor. Känsloreglerna som finns, visar 

vad människor är skyldiga varandra när det kommer till hänsyn och respekt. Reglerna visar oss 

hur vi ska känna i interaktion med andra människor, detta är det sociala utbytet. Detta utspelar sig 

o när man visar att man observerat en känsloregel och visar upp en känsla mot den man 

interagerar med. I privata situationer kan människan ifrågasätta sig själv och förhandla om det 

sociala utbytet av känslor och visa sina “äkta” känslor om de vill det. Men i offentligheten och i 

arbetsrollen är det svårare, då det oftast tillhör arbetsrollen att hålla sig till känsloreglerna för att 

inte bryta rollen och beteendet, som förväntas av individen servicerollen (Dalgren & Starrin, 

2004). 

 

Slutligen menar Hochschild (2003) att det finns risker med det emotionella arbetet. Om arbetaren 

identifierar sig för ”helhjärtat” med sin roll, då man manipulerar sina emotioner och distanserar 

sig från sina ”äkta” känslor, finns risken att man blir emotionellt utbränd. Däremot menar 

Hochschild att om man inte identifierar sig med rollen eller manipulerar sina emotioner för att 

passa in i förväntningarna från omgivningen som finns på servicerollen, så kan framträdandet och 

rollen uppfattas som ”oäkta” vilket inte är acceptabelt i det yrket. Hochschild menar att problemet 

med anpassning till rollen och känsloarbetet i serviceyrken, är att arbetarnas har brist på kontroll 

i arbetet. Arbetaren måste motsvara förväntningarna som finns på servicerollen och anpassa sitt 

känsloarbete till detta. Detta menar Hochschild är anledningen till att personer i serviceyrket kan 

riskera emotionell utbrändhet. 

 

3.3 Ledarskap 

 

Rollhantering och känsloarbete tas även upp i relation till ledarskap i chefsrollen. Detta talar 

Christer Sandahl, Mia von Knorring och Erica Falkenström om i boken Chef med känsla och 

förnuft (2010) och menar att chefsrollen handlar om att ha förmågan att leda och fördela arbete. 

De definierar även ledarskapet i chefsroll som: ” /.../ chefens ledarskap utövas genom att man 

som en nyckelfunktion i gruppen eller organisationen hjälper till att tydliggöra övergripande 

syfte och är en katalysator för gruppens samlade arbete” (2010:107). 

 

Som chef gäller det att kunna ha förståelse och insikt om utsattheten, beroendet och ansvaret som 

är inbyggt i chefsrollen. Det krävs att chefen har en jämn balans för att kunna integrera med 

andra människor på den plan att denne kan använda sin tankeförmåga men samtidigt en disciplin 

som har att göra med “känsla och förnuft”. När denna balans finns så är förutsättningarna väldigt 

stora att en chef känner sig kompetent och trygg i sin chefsroll. Hur ledarskapet utövas avgörs 

inte av en chefs personlighet eller erfarenhet, utan om villkor som finns på organisationen 

(Sandahl et al., 2010).  
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Författarna menar att: 

 

 ”ledarskap i en organisation är i denna mening inte placerat hos enskilda individer, utan skulle 

kunna sägas vara en funktion av flera funktioner: chefen som person, den organisation och den 

kontext man är en del av samt medarbetarnas förhållande till organisationen som helhet och till 

chefen ” (Sandahl et al., 2010: 105) 

 

Sandahl et al. (2010) menar att utmaningar och känslomässiga situationer uppstår hela tiden i 

chefsrollen. Den sociala förmågan, motivationen och omdömet sätts hela tiden på prov eftersom 

chefen har verksamhetens framtid och medarbetarna i ”sina händer”. De menar att positiva 

känslor såsom intresse och entusiasm ”förfalskas” lättare på arbetsplatser än negativa känslor 

som osäkerhet och besvikelse. För att kunna ha ett tillfredsställande arbete så gäller det att kunna 

hantera negativa känslor, som är till en stor betydelse på arbetsplatsen, då det kan påverka utfallet 

av hela verksamhetens resultat. Många emotioner involveras i en chefs arbete, det finns därför en 

oskriven regel att det kan uppfattas som olämpligt om en chef visar upp sina ”äkta” känslor i 

situationer, därför blir det viktigt för en chef att hitta en strategi för att kunna hantera eventuella 

negativa känslor de upplever.  

 

Som chef ska man ha ett gott självförtroende för att ledarskapet ska vara så bra som möjligt, det 

är även viktigt att medarbetarna har tilltro till chefen. Chefen och medarbetarna måste bekräfta 

varandras tillit för att det ska finnas ett ledarskap i chefsrollen. Det krävs en förmåga att vara 

bestämd och tänka igenom sina handlingar, på vilket sätt dessa handlingar kommer att påverka 

medarbetarna men även chefen själv. Det kan uppstå situationer där chefen måste vara hård och 

säga ifrån och tillrättavisa en medarbetare, vilket kan leda till att medarbetaren upplever negativa 

känslor. Det krävs därför att chefen kan finna en balans mellan chefsrollen och rollen som en 

”äkta” person, då denne väl ställt sig på ”scen”. För att kunna nå insikt och utveckling i sin roll 

som chef kan det vara fördelaktigt att föra en diskussion med kollegor. Enligt Sandahl et al.  

(2010) handlar personlig omtanke om att ge stöd och visa intresse för sina medarbetare, men det 

innebär inte att man ska bortse ifrån att konfrontera, det vill säga att vara rak och tydlig. Sandahl 

et al. menar vidare på att man kan bli en bättre chef om man bättre förstår vad som utspelar sig i 

egna ”inre” känslor, men även andra individers ”inre” känslor. En chef kan kännas igen av 

egenskaper som lyhördhet, tydlighet och omtänksamhet. När en chef innehar dessa egenskaper, är 

möjligheterna stora till att chefen blir en person som medarbetarna kan anförtro sig till.  

 

Ledarskapet menar författarna, är en funktionalitet och en förutsättning för chefsrollen. Sandahl 

et al. (2010) har presenterat en figur som beskriver hur en chef tar sin roll på ett professionellt 

sätt. Figuren nedan är även ett hjälpmedel, för att få mer förståelse i hur man skapar en balans 

mellan känsla och förnuft i ledarskapet i den professionella rollen. Sandahl et al. för ett 

resonemang om skådespel i en organisation som utspelar sig under ytan och där det finns bestämd 

rolluppsättning.  Detta anser vi vara relevant till Goffmans tidigare nämnda rollteori. Att ta en 

roll, enligt Sandahl et al., i en viss situation blir ett sätt att aktivt styra sig själv och sitt beteende i 

förhållande till det övergripande syftet. Det handlar alltså om att kunna visa upp en autentisk sida 

av sig själv som person, samtidigt som man har i åtanke att inte oreflekterat agera ut vissa känslor 

och beteende som inte gynnar den verksamhet som man befinner sig i. Sandahl et al. resonerar 

om innebörden av agerandet i rollen att då de menar att agera i en roll innebär att göra det ifrån 

sina egna erfarenheter och utifrån egna känslan och förnuftet man har. De menar också att 

agerande ändå alltid ska anpassas till alla situationer, som man tror bäst bidrar till systemets syfte. 
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Figur:2 visar rolltagandet från person till roll (Sandahl et al., 2010:153). 

 

Figuren ovan visar en förenklad bild av rolltagandet som en aktiv förflyttning från att vara person 

(privata jag) till det som blir ens professionella jag samt hur man hanterar sig själv som person i 

rollen som chef. De menar att man ska förflytta sitt perspektiv får person till roll, även om man 

som person utgör den primära grunden i rollen, så krävs det att man har en disciplin på sitt 

beteende för att på så sätt uppfylla den professionella chefsrollen. 

 

I figur 3 nedan integrerar Sandahl et al. (2010) ytterligare tre olika perspektiv: Systemet man 

verkar i och dess syfte. Person det vill säga, ens egna känslor och drivkrafter samt sammanhang. 

De menar att resurserna sätter ramen för vilket handlingsutrymme det ska finnas för ledarskapet i 

en chefsroll. Systemet, alltså en organisation anger riktningen för en persons handlingar, därför att 

systemet har ett syfte och en persons känslor och drivkrafter kommer i andra hand. Den här 

modellen har utvecklats utifrån den tidigare beskrivna modellen ovan. 

 

 
 

Figur:3 visar en beskrivning av systemet, person och sammanhang (Sandahl et al., 2010:154).  
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3.4 Organisationen och individen 

 

Även Paul Thompson & David Mchugh talar i sin bok:“ Att arbeta i organisationer, ett kritiskt 

perspektiv” (2009) om organisationens påverkan på individen. Individen assimilerar och anpassar 

sig till dominerande arbetsplatskulturer. Individen internaliserar normer och accepterade 

beteendestandarder som finns i den organisatoriska socialiseringen. Arbetare har förmågan att 

forma praktiska identiteter, som grundar sig i organisationens regler och blir 

“organisationsmänniskor”. Författarna menar att identitet är grunden för individens delaktighet i 

organisationen. De kopplar även detta “identitets arbete” till Goffmans teorier, då sociala, 

organisatoriska och arbetsgruppskulturer är arenor där individerna visar upp ett “passande 

beteende” som anpassas till situationen och omgivningens förväntningar. De kopplar identitet i 

organisationen även till Hochschilds (1983) teorier, då de menar att individens prestationer kan 

“bryta samman” eller begränsas i arbetsmiljön. Individen kan  uppleva svårigheter med att hålla 

den organisatoriska identiteten,  då deras egna “äkta känslor” inte passar in i den identiteten. 

 

3.5 Tidigare forskning  

 

Blake E. Aschforth & Ronald H. Humphrey har skrivit den teoretiska vetenskapliga artikeln: 

Emotional labor in service roles: the influence of identity (1993). I artikeln diskuteras, liksom de 

ovannämnda teorierna om individens rollhantering och diskuterar detta utifrån ifrån Hoschschilds 

(1983) teorier om emotionellt arbete. Artikeln utgår ifrån att folk i service förväntas att bete sig 

och känna sig på ett visst sätt i arbetet och i sin serviceroll och att detta kan påverka dessa 

personer psykologiskt. De utgår även ifrån Goffmans självpresentationsteorier som handlar om 

att man presenterar sig i en viss roll som är anpassat till situationen de befinner sig i. Denna 

vetenskapliga artikel har som utgångspunkt om individens emotioner påverkas av servicerollen 

som de har. Författarna menar att personer som arbetar inom serviceyrket använder sig av 

Hochschilds definitioner av Surface /Deep acting.  

 

Artikeln nämner också organisationens påverkan på det emotionella arbetet. Allt inom 

organisationen, så som ledarskap, organisationskulturen påverkar hur det emotionella arbetet ser 

ut hos individen. Organisationen bygger upp en kultur inom organisationen som bidrar till att de 

anställda identifierar sig i rollen och internaliserar olika värderingar och normer (Aschforth & 

Humphrey, 1993). Enligt författarna påverkar det emotionella arbetet effektiviteten i arbetet då 

”agerandet eller displayen” inte mottages som “äkta” från publiken(kunderna). Om individen 

lyckats med att presentera sin roll på ” ett äkta sätt” så kan kundnöjdheten öka, då man motsvarar 

deras förväntningar på servicen. Organisationen påverkar hur identifikationen till rollen ser ut. 

Författarna menar att organisationens sätter upp regler och normer på hur kundbemötandet ska gå 

till och detta påverkar  arbetarens värderingar  i servicerollen. 

 

Emotionerna stimuleras genom intern och extern påverkan. Författarna håller med sociala 

identitetsteorietiker om att den sociala identiteten påverkar individens emotioner samt att 

identiteten påverkas av det emotionella arbetet. Det finns även risker med att personer i 

serviceyrket kan bli ”emotionellt utmattade” när de konstant försöker ta hand om sina kunder, 

man kan bara ge så mycket av sig själv och det finns gränser i hur mycket en individ kan gå in i 
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sin ”serviceroll”. De personer som engagerar sig väldigt mycket i sitt arbete och identifierar sig i 

rollen löper större risk att bli emotionellt utbrända, då de investerar ”för mycket” in i sin roll.  

 

Författarnas slutsats är att identifiering och en social identitet på arbetsplatsen kan förbättra det 

emotionella arbetet, då detta ökar självförtroendet. De personer som identifierar sig för mycket 

med sin roll utvecklar ”falska” emotioner, vilket är en negativ effekt i det emotionella arbetet.  

De menar också att om det emotionella arbetet stämmer överens med värderingar i social och 

personlig identitet, så ökar den “psykologiska identiteten”. Om den inte skulle stämma överens 

med omgivningen, kan detta enligt Hochschilds (1983) leda till emotionell dissonans, det vill 

säga att individen inte kommer i fatt med sina äkta känslor och att individen kan förlora sitt 

”autentiska jag”. Författarna menar även att om man utgår ifrån Hochschilds teorier, så leder 

Deep acting snabbare till identifikation till rollen. Man riskerar däremot att snabbare bli 

emotionellt utbränd, men de poängterar även att i servicerollen, är det mindre trovärdigt att 

Surface och Deep acting påverkandet psykologiska påverkan, om personen använder sig av 

medvetna eller omedvetna försvarsmekanismer.  
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4. METOD 

 
I detta avsnitt kommer vi att presentera och diskutera de överväganden som legat till grund för 

val av metod. 

 

Vår studie är genomförd genom ett kvalitativt forskningssätt. Vi ansåg att detta var det bästa 

sättet för oss att genomföra studien, eftersom vi inte var ute efter att generalisera hur 

konsultcheferna hanterar sina roller och känslor. Vi ville istället höra konsultchefernas 

upplevelser av att vara konsultchef för att hjälpa oss att svara på syftet och frågeställningen. 

Avsikten med kvalitativa metoder, det vill säga intervjuer, är att få möjlighet till att få djupare 

förståelse för intervjupersonens syn på deras situation och omgivning. Detta sätt hjälper oss att 

komma närmare deras tankar och känslor kring rollerna de har i sitt arbete. 

 

4.1 Förförståelse och tillförlitlighet 

 

Vi har haft ett hermeneutiskt perspektiv i genomförandet av undersökningen, som  innebär att vi 

undersökt intervjupersoner för att förstå deras livsuppfattningar. I ett hermeneutiskt 

forskningssätt brukar datainsamlingen analyseras genom den sociala interaktionen och 

intervjupersonens känslor. Detta perspektiv betonar behovet att tolka en situation genom att se 

människors agerande med den “sociala aktörens” ögon. Vi som forskare måste förhålla oss till 

intervjupersonernas tolkningar och samtidigt koppla detta till de utvalda teorierna(Watt Boolsen, 

2007). Enligt Denscombe (1998) är det viktigt att forskare är medvetna om att de har en 

förförståelse för det de avsett undersöka. Tillförlitlighet och trovärdighet är också saker som 

Denscombe nämner, som är viktiga att uppnå. Vi har en förförståelse för det vi undersökt i 

uppsatsen. Vi har tidigare erfarenheter av bemanningsföretaget därför en förförståelse för hur vi 

upplevt hur konsultchefer beter sig i sin yrkesroll, vi har även haft en förförståelse för ämnet då 

vi i formade intervjuguiden med hjälp av teorierna. Vi är medvetna om att detta påverkat oss 

under intervjutillfällena samt i analysen av vårt material, då vi i intervjuguiden frågor som kan 

kopplas till teorin och i analysen "letat" efter svar som kan relateras till våra utvalda delar i teorin. 

Tillförlitligheten i uppsatsen, kontrolleras genom att fråga sig om en annan forskare skulle 

komma fram till samma resultat och slutsatser utifrån det insamlade forskningsmaterialet. inom 

Kvalitativ forskning går det inte att få absoluta svar, men för att tillförlitligheten ska vara hög, 

måste en noggrann redogörelse av syftet, teorin presenteras, samt presentera motiveringar till 

dragna slutsatser (Denscombe, 1998).  Vi är medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkat 

vår tolkning av resultatet och därför är det möjligt att en annan forskare skulle kunna komma 

fram till andra slutsatser, men för att undersökningen ska ha hög grad av tillförlitlighet, har vi 

tydligt och noggrant presenterat syftet med valda teorier, teoriernas koppling till analysen samt 

tylig koppling mellan teorierna resultatet och slutsatserna. 

4.2 Etik   

 

Vi har utgått ifrån fyra krav framtagna av vetenskapsrådet (www.codex.vr.se). Det första 

framtagna rekommenderade kravet är Informationskravet, då vi som forskare informerade 

intervjupersonerna om studiens syfte, hur intervjuerna skulle gå till, att samtalet skulle spelas in, 
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hur materialet kommer att användas och om frivillighet i deltagandet i undersökningen. 

Samtyckeskravet innebär att de deltar i en undersökning ska godkänna sin medverkan. Detta har 

vi tillämpat, då intervjupersonerna själva var medvetna om att medverkan var frivillig. Vi 

informerade även om att medverkan kunde avbrytas när som helst om de så önskade. 

Konfidentialitetskravet har vi även använt oss av, då vi informerat intervjupersonerna om att det 

endast var vi i forskningsgruppen som har tillgång till intervjumaterialet samt att det endast skulle 

vara ett resultat av intervjuerna som skulle presenteras i det slutliga arbetet. Vi har haft 

konfidentialitetskravet i åtanke när vi valt ut citat från intervjupersonernas uttalanden. Med detta 

menar vi att vi var noga med att välja ut citat från intervjupersonerna, för att inte riskera att det 

skulle kunna vara möjligt för utomstående att identifiera dem (Kvale, 1997). Vi talade även om 

för dem att undersökningsmaterialet och intervjupersonernas identiteter var anonyma i 

undersökningen, då inga personuppgifter presenteras i uppsatsen, vi meddelande dem även om att 

inget intervjumaterial skulle sparas efter att vi var klara med undersökningen. Intervjupersonerna 

fick även information enligt nyttjandekravet (www.codex.vr.se), vilket innebär att 

intervjumaterialet endast kommer att nyttjas till detta forskningstillfälle, samt att de har rätten till 

att ta del av den färdiga uppsatsen. Förutom intervjupersonernas identiteter har vi även valt att 

anonymisera företagets namn och städerna där vi genomfört undersökningen, för att det ska vara 

omöjligt för utomstående att identifiera intervjupersonerna.  

 

 

4.3 Urval 

 

Undersökningen utfördes med hjälp av sex enskilda intervjuer med konsultchefer på ett 

bemanningsföretag.  Vi skickade ut ett mail till konsultchefer med en kort beskrivning av 

undersökningen där vi efterfrågade intresserade konsultchefer som ville medverka i vår 

undersökning Därefter hörde intresserade konsultchefer av sig och vi kom sedan överens om 

intervjuer med dem. Konsultcheferna som intervjuades, var lokaliserade i en stad i Sydsverige 

samt en stad i Mellansverige. Anledning till varför vi valde olika städer var för att vi ville att det 

skulle vara omöjligt att identifiera intervjupersonerna. Vi har använt oss av ett 

bekvämlighetsurval (Hartman, 2004) vilket innebär att vi kommit i kontakt med 

intervjupersonerna igenom vårt kontaktnät via arbetslivet och kontakterna vi hade på företaget. 

Fördelen med bekvämlighetsurval är att hitta personer som är intresserade av att medverka i 

intervju. Ytterligare en fördel var att vi vann tid på att inte behöva leta efter företag/ 

intervjupersoner, då vi redan hade etablerade kontaktnät på företaget. Det kan finnas en nackdel 

med att vara bekant med intervjupersonerna sedan tidigare, då vi tror att de kan påverkas av detta 

i sina svar. För att detta inte skulle ske, valde vi intervjupersoner på kontor i andra städer än där 

vi kände konsultchefer på så vis kunde vi inte bli påverkade av dem under intervjuerna. 

Intervjupersonerna blev inte i förväg informerade om att de behövde förbereda sig på något sätt. 

Anledning till detta var att vi ville att de skulle ge oss svar på vad de tänkte och kände i stunden 

och inte tänka igenom sina svar i förväg. 

 

Vi har intervjuat tre konsultchefer från en stad i Sydsverige och tre konsultchefer från en stad i 

Mellansverige. Samtliga män och kvinnor är konsultchefer på ett och samma bemanningsföretag. 

De har mellan två till fyra års erfarenhet inom företaget. Vissa av dem är högskoleutbildade 

medan resten har tidigare arbetat som säljare. Flera av konsultcheferna är unga i karriären och har 

jobbet på bemanningsföretaget som ett första jobb efter examen. I resultat och analysdelen 

kommer vi att benämna dessa konsultchefer som intervjuperson 1-6. 
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4.4 Avgränsningar  

  

Vi valde att avgränsa oss till ett bemanningsföretag för att se hur konsultchefernas hantering av 

roller och känslor såg ut på ett  och samma företag. Med tanke på det begränsade antalet 

intervjupersoner valde vi att inte undersöka skillnader mellan kvinnor och män, eller skillnader 

mellan konsultcheferna i de olika städerna. Vi har även avgränsat oss till konsultchefernas 

individperspektiv på hur de påverkas av den sociala omgivningen i den organisatoriska 

kontexten. För att få en mer heltäckande undersökning av konsultchefens roller och vilka 

aspekter som påverkar roll- och känslohanteringen, måste ytterligare studier göras på bland annat 

sociala omgivningens påverkan (utanför organisationens kontext). Det finns andra faktorer, bland 

annat personlighet och stresshantering som kan påverkar hur konsultcheferna upplever sitt yrke, 

detta är dock inget vi undersökt i vår studie. 

4.5 Intervjuer 

 

Inför genomförandet av den empiriska studien genomförde vi tematisering (Kvale, 1997) som en 

grund att utgå ifrån innan påbörjandet av intervjuerna. Vi tog fram tre teman som vi grundade 

undersökningen på; roller, känslohantering & ledarskap. Dessa teman tog vi fram med hjälp av 

utvalda teorierna för undersökningen. Innan intervjuerna, sammanställdes en semistrukturerad 

intervjuguide(se bilaga 1) med hjälp av dessa tre teman. Istället för att enbart basera intervjuerna 

på strukturerade intervjufrågor, ansåg vi att det var lämpligast att ha en semistrukturerad guide, 

för att ge intervjuerna utrymme för nya frågor som kunde dyka upp under intervjuns gång. 

Följdfrågor fanns även till användning för att föra intervjun framåt, om det så skulle behövas. Vi 

ställde även nya frågor under intervjuerna för att få så mycket utav svaren som möjligt. Den 

semistrukturerade intervjuguiden sätter en grund för friare konversationer mellan den intervjuade 

och intervjuaren och motverkar att förutfattade meningar styr intervjun(Hartman, 2004). Vi 

ställde båda intervjufrågor, för att variera oss med antecknandet. Om flera personer tar på sig 

intervjuarrollen, kan detta riskera att intervjun ”flyter iväg”, men med hjälp av intervjuguiden och 

teman att förhålla sig till, så risker man inte att andra ämnen diskuterades än de som var avsikten 

att undersökas (Hartman, 2004).  

 

Intervjuerna inleddes med lättare frågor, detta i syfte för att få intervjupersonen att känna sig 

avslappnad. Ett aktivt försök att vara tysta mellan frågorna för att få intervjupersonen att berätta 

mer. Vid val av plats för intervjuerna, bestämdes att dessa alltid skulle utföras på deras kontor, 

för att de skulle känna sig så trygga och bekväma som möjligt. Detta är sätt för att få så mycket 

som möjligt utav intervjuerna (Hartman, 2004). Under intervjuerna hade den ena av oss mer 

ansvar för frågorna, då denna ställde frågor och höll en dialog med intervjupersonen, medan den 

andra antecknade och hjälpte till med nya frågor om den andra skulle missa något. Som 

komplement till anteckningarna användes elektronisk bandupptagning. Detta används för att 

säkerställa att man inte går miste om material under samtalen med intervjupersonen (Denscombe, 

1998). 
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4.6 Analys av intervjuer 

 

Inledningsvis transkriberade vi alla intervjuer, det vill säga att vi med hjälp av den elektroniska 

bandupptagningen skrev ned allt som sades i intervjuerna. Utifrån tematiseringen vi gjorde i 

intervjuguiden, valde vi att presentera resultatet genom att först göra en meningskategorisering av 

transkriberingarna. Detta innebär, enligt Kvale (1997), att intervjuerna kodas i mindre och 

enklare kategorier. Större texter kan på detta sätt reduceras och struktureras, för att sedan kunna 

analysera intervjuns innehåll med hjälp av kodning. Detta underlättade analysen och strukturen 

av vårt arbete genom att intervjusvaren redan fanns i tre olika framtagna teman. Kodningen av all 

material genomförde vi genom att använda oss av begrepp från teorierna, som vi markerade i 

materialet, för att se olika segment/avsnitt i texten, som vi sedan kunde relatera till våra teman. 

Detta gjorde det lättare för oss att analysera materialet utifrån våra valda teorier.  

 

4.7 Metoddiskussion 

  

Resultatet och analysen av undersökningen hade kunnat se annorlunda ut och vi hade kunnat få 

en djupare förståelse för deras upplevelser, om vi hade valt att komplettera intervjuerna med 

ytterligare intervjuer med konsultcheferna. Vi anser att det inte hade gynnat vår undersökning om 

vi istället, enbart hade använt oss av kvantitativ ansats, då vi tror att en enkätundersökning skulle 

ha begränsat vår undersökning. Det är lättare i intervjuer, att få förtydligande och utvecklade svar 

om det skulle behövas, vilket vi  anser vara svårare att få fram i en kvantitativ studie. Vi har fört 

en diskussion om antalet intervjuade personer i vår undersökning och kommit fram till att, om vi 

hade valt att intervjua flera konsultchefer, hade detta kunnat bidra med mer till vår analys samt 

gett oss en bredare diskussion.  

 

Vi har under hela uppsatsen hållit oss till våra utvalda teman. Detta kan ha gjort oss "blinda" på 

ny analys, eller nya teman som vi annars kunde ha hittat i intervjumaterialet. Anledningen till att 

vi valde att enbart hålla oss till dessa tre teman, var för att de var relevanta för vårt syfte. Att 

endast använda dessa teman som utgångspunkt i resultat & analysdelen gjorde det även lättare för 

att svara på våra frågeställningar, än om vi hade haft helt nya teman i analysen.    

 

Vi använde oss av den vetenskapliga teoretiska artikeln för att den hjälpte oss att problematisera 

roller och känsloarbetet. Fördelen med artikeln var att den synliggjorde delar i våra teorier så som 

“emotionell utbrändhet” och fungerade som ett komplement till teorierna och en hjälp i vår 

studie. Vi tror att en vetenskaplig artikel med empirisk forskning hade gynnat undersökningen, då 

vi hade kunnat jämföra vår studie med tidigare forskning. Vi övervägde att inkludera en artikel 

med empirisk forskning, men beslutade oss för att inte göra det, då vi inte lyckades hitta en 

tillräckligt relevant artikel till vår undersökning. En nackdel med tillvägagångssättet vi hade i 

intervjuerna kan ha varit “förvirrande” för intervjupersonerna, då vi båda ställde frågor under 

intervjuerna. Vi tror att det hade varit mer fördelaktigt för oss att bestämma i förväg att endast en 

av oss hade lett intervjun och att den andra istället bara hade fört anteckningar. På så sätt hade 

intervjupersonen riktat uppmärksamheten på en av oss, detta tror vi, hade kunnat påverka svaren. 

Anledning till att vi valde att båda skulle vara delaktiga under alla intervjuer, var för att båda 

skulle få möjlighet till att ställa nya frågor, om det blev nödvändigt.  
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5. RESULTAT & ANALYS 

 
I denna del av uppsatsen kommer det huvudsakliga resultatet presenteras av samtlig insamlad 

intervjumaterial och relateras och analyseras i förhållande till teorierna. Resultatet och analysen 

kommer att presenteras i de tre teman som vi valde ut i början av undersökningen; roller, känslor 

och ledarskap. Under dessa teman har vi även brutit ned resultat och analysdelen i underrubriker. 

 

5.1 Roller 

 

Som ett förtydligande av resultatet och analysarbetet, vill vi förklara vad vi menar med “olika 

roller” som konsultchefen har. Vi vill inleda med en fråga som vi ställde samtliga konsultchefer; 

Hur ser du på rollen som konsultchef? Vi fick överensstämmande svar från konsulterna, då de 

inte ansåg sig ha två helt skilda roller i sitt arbete. De menade att rollerna “går in i varandra”. De 

ser alltså på konsultchefsyrket som en enda roll där de istället har olika arbetsuppgifter och “olika 

tillvägagångssätt” mot konsulter och mot kunder. Vi har utgått ifrån Goffmans rollteorier (2009) 

då rollen som individen har, definieras av förväntningarna som finns från omgivningen.  

Konsultchefen återspeglar förväntningarna i sitt beteende i de olika rollerna. Vi tolkar “olika 

tillvägagångssätt” som olika roller i konsultchefsyrket; “chefsrollen” mot konsulterna samt 

“säljrollen” mot kunderna.  

 

5.1.2 Rollframträdanden 

 

Goffmans (2009) rollteorier går att tillämpas på konsultchefernas rollframträdanden. Goffman 

menar att människor har en förmåga att presentera sig via olika roller. Denna metod används av 

människan medvetet eller omedvetet menar han. Flera av konsultcheferna uttalande sig om att de 

har ” olika tillvägagångssätt” mot konsulterna och mot kunderna. Konsultchefernas ”olika 

tillvägagångssätt” mot kunder och konsulter kan vi koppla till Sandahl et al.s (2010) resonemang 

om att “ta sin roll”. De ser detta som ett pågående dynamiskt arbete där man behöver styra sina 

känslor och beteende samt väga in olika aspekter, för att på så sätt kunna agera i enlighet med 

moralens krav. Att “ta sin roll” och styra sina känslor och beteende främjar organisationen 

övergripande syfte, detta diskuteras vidare i ”Ledarskapsavsnittet”. 

 

De flesta av konsultcheferna sa i sina uttalanden att de ”beter sig på olika sätt” mot konsulterna 

och mot kunderna, några av de uttalande sig om att de anpassar sig till kundernas och 

konsulternas förväntningar. Vår tolkning utifrån konsultchefernas uttalanden är att när de 

anpassar sitt beteende till kunderna och konsulterna, så ser vi det som en slags ”fasad”. Fasaden 

formar de, för att passa in i förutsättningarna och förväntningarna som finns i situationen. Ett 

exempel på detta har vi funnit i flera av konsultchefernas uttalanden då de menade att de är mer 

säljande i rollen mot kunden, medan de är mer behandlade mot konsulten och ser till att de mår 

bra, samtidigt som de leder konsulterna i deras arbeten. Detta ser vi som att konsultcheferna har 

olika tillvägagångssätt i sina roller mot kunderna och konsulterna. Dessa konsultchefer har i 

övrigt uttalat sig om att kundens behov och krav kommer i första hand.  Från andra konsultchefer 

fram kom det att konsulternas behov alltid kommer i andra hand eftersom kundernas behov alltid 
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är det primära.  Utifrån dessa uttalanden uppfattar vi det som att konsultcheferna värdesätter 

kundrelationen mer än konsultrelationen. Detta kan bero på att kunden styr verksamheten och 

därför är kundens behov det största fokuset i arbetet, detta kan vi tydliggöra med ett uttalande 

från en konsultchef; 

 

“/.../Vi är säljbolag och vi har mycket leveranser. Jag jobbar mest med just leveransbiten och 

den ingår i min säljarroll. Det är grundverksamheten så det är en viktig roll jag har.”   

          (Intervjuperson 5)  

 

Tillvägagångssättet, menar Sandahl et al. (2010), ser olika ut, då organisationen “sätter upp 

ramarna” på arbetet utifrån resurserna som finns. Citatet kan vi relatera till Sandahl et al.s figurer 

som finns presenterade i ledarskapsavsnittet i teorin. Organisationens resurser “sätter ramen” för 

vilket handlingsutrymme det ska finnas för ledarskapet hos konsultchefen. Vi förstår utifrån det 

ovannämnda citatet att “ramarna” som är utsatta för konsultchefen, utgår ifrån kundens behov 

och därför begränsas ledarskapet i chefsrollen. Sandahl et al. resonerar om innebörden av 

agerandet i rollen att då de menar att agera i en roll innebär att göra det ifrån sina egna 

erfarenheter och utifrån egna känslan och förnuftet man har. De menar också att agerande ändå 

alltid ska anpassas till alla situationer, som man tror bäst bidrar till systemets syfte. 

 

Konsultcheferna agerar i sina roller utifrån organisationen ”grundverksamhet” och på så sätt 

agerar konsultchefen utifrån förväntningar och ”ramar” som finns för rollerna. När de agerar i 

den förväntade chefsrollen så uppfyller de även den professionella rollen som Sandahl et al. 

(2010) resonerar om. Från en konsultchef framkom det att hon alltid försöker hålla en 

professionell roll i sitt möte med konsulterna. Den professionella rollen konsultchefen talar om 

uppfattar vi som förväntningar från omgivningen som formar hur en professionell roll ska se ut. 

Det är dessa förväntningar som konsultcheferna måste uppfylla för att rollen som chef ska vara 

professionell. Med omgivningen menar vi organisationens och konsulternas förväntningar på hur 

en chefsroll ska se ut. De måste även alltid anpassa sin roll till konsulterna och kunderna på bästa 

sätt som de tror är den lämpligaste i situationen. 

 

Goffman (2009) talar om intrycksstyrning i roller. Vi uppfattar det som att konsultcheferna 

använder sig av denna styrning i sina framträdanden, då flera av dem i sina uttalanden menar på 

att de medvetet har olika sätt att bete sig på mot kunderna och konsulterna. Ett exempel från ett 

uttalande från en konsultchef har vi, då hon sa att hon alltid är trevlig mot kunden för att 

upprätthålla den goda relationen. Detta kopplar vi till intrycksstyrning då vi tolkar det som att 

konsultchefen kan styra sitt beteende för att undvika att hamna i en situation som riskerar att 

bryta det “trovärdiga framträdandet” de har som säljare mot kunden. Konsultcheferna väljer alltså 

i de olika rollerna hur de ska bete sig i sina roller. Flera av konsultcheferna menade i sina 

uttalanden om att det är viktigt för de att “hålla sina roller” och ha “goda relationer” till både 

konsulterna och kunderna. Detta kan vi relatera till intrycksstyrning då vi uppfattar det som att 

konsultcheferna måste vara försiktiga, att inte “tappa rollen” så att deras framträdande inte 

uppfattas som något annat än “äkta”.   
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5.1.3 Olika relationer 

 

Även om individen spelar en roll menar Goffman (2009) att rollen reflekterar personens 

autentiska sidor. Det är en uppfattning som personen bildar av sig själv som gör rollen, som även 

blir en del av ens personlighet i de olika situationerna, därav finns det “äkthet” i rollen. Sandahl 

et al. (2010) menar att en individ behöver vara autentisk i varje ny situation och tolka sin roll. Det 

krävs att individen har självkännedom för att en rolltolkning ska vara möjlig. En av 

konsultcheferna menade på att hon inte visar sin personliga sida i relation till konsulterna, men att 

hon visar mer av den i kundrelationen, som en strategi för att stärka kundrelationen. Uttalanden 

från andra konsultchefer var att de istället, som en strategi var mer personliga i konsultrelationen, 

än vad de var i kundrelationen. Vi uppfattar som att konsultcheferna har självkännedom, då de 

själva avgör hur de ska tolka rollerna som chef och som säljare, på så sätt väljer konsultcheferna 

hur de ska bete sig i relation till kunden och konsulten. Däremot är autenciteten i rollerna svår för 

oss att tolka, då de själva uttrycker sig om att” använda strategier” i hur de framställer sig i 

rollerna. Ett exempel på detta vill vi visa med ett citat från en konsultchef: 

 

"Ibland använder jag mig av olika strategier i hur jag är mot kunderna och mot 

konsulterna/.../det beror lite på vem det är mot."       

          (Intervjuperson 2) 

 

Vi anser det alltså vara svårt att tolka konsultchefernas autencitet i de olika rollerna, de själva 

menar att de använder strategier i hur de beter sig i sina roller.  

 

5.1.4 Identifiering med rollerna 

 

Både Goffman (2009) och Sandahl et al. (2010) för liknande resonemang om identifiering med 

rollen. Goffman menar att för att kunna spela en trovärdig roll, letar individen efter “äktheten” i 

sin roll för att publiken ska tro på framträdandet. Det Sandahl et al. menar är att, när en person 

gör en professionell rolltolkning är det nödvändigt att vara sig själv, annars finns risken att man 

tappar trovärdigheten. Sandahl et al. menar att en viss osäkerhet i rollen som chef finns alltid, 

men att övertygelse och engagemang kan balansera upp rollen. Av chefen krävs en stark vilja och 

mod till att fortsätta framåt. Enligt dessa teorier måste konsultcheferna spela en trovärdig roll för 

att visa upp ett trovärdigt och övertygande intryck för publiken. I uttalanden från några av 

konsultcheferna framgick det att de tyckte att det är viktigt med identifiering och trivsel i 

rollerna. En konsultchef menade att alla kunder är olika och att det därför kan vara “en konst” att 

anpassa sig till kunderna. Anpassning, menade konsultchefen är viktigt, för att skapa en bra 

kundrelation. En annan konsultchef sa; 

 

"Det är viktigt att lära sig att anpassa sig till kunderna/.../när man hela tiden anpassar sig till 

nya situationer med kunder utvecklas och utmanas man även om det kan vara svårt ibland/.../det 

är viktigt för att kunna identifiera sig som konsultchef."      

          (Intervjuperson 4) 

 

 



 

19 
 

Det framgick under intervjuerna, att konsultcheferna trivdes i sina roller, men däremot framgick 

det inte om de identifierade sig med rollerna. Vår tolkning utifrån deras uttalanden är att de gör 

professionella rolltolkningar, och detta gör de med hjälp av att anpassa sig till de förväntningar 

som finns på hur konsultchefer ska bete sig i de olika rollerna. De menar att de själva utvecklas 

som konsultchef när de anpassar sig till nya situationer. I citatet ovan menar konsultchefen att det 

ibland kan vara svårt med anpassningen, men att utmaning och utveckling hjälper till med 

identifikationen i rollerna. Detta kan vi koppla till Sandahl et al., att det finns osäkerhet i rollen 

men att engagemang kan balansera upp rollen, för att den ska uppfattas som trovärdig.    

5.2 Ledarskap 

5.2.1 Viktiga förmågor i ledarskapet 

 

Vi kan utifrån intervjuer med några av konsultcheferna, relatera deras ledarskap i chefsrollen till 

Sandahl et al.s (2010) definition av ledarskap i chefsrollen, som menar att en ledare innehar ett 

ansvar för att leda och fördela arbete samt att de tydliggör det övergripande syftet för sina 

medarbetare. Yttranden från konsultcheferna påpekar att de styr konsulten i arbetet samt att de 

måste vara tydliga från början med vilka villkor och krav som gäller. För att tydliggöra vill vi 

presentera ett citat från en konsultchef som talar om hur hon är mot konsulterna: 

 

/.../viktigt att man får de förstå att det är inte samma sak att vara konsult som att vara anställd/.../ 

jag förklarar alltid varför saker o ting är viktiga. Varför de inte kan få ledigt och så vidare. Jag 

försöker få de att förstå att om de inte sköter sig här så riskerar de att bli av med sina egna och 

kollegornas jobb."           

         (Intervjuperson 2) 

 

Citatet tolkar vi som att konsultchefen är alltid tydlig med vad som gäller för konsulten och får 

konsulterna att förstå vad det innebär att vara konsult och varför det är viktigt, Det 

överensstämmer även med det Sandahl et al. menar ovan. Sandahl et al. (2010) menar även på att 

motivationen, omdömet och den sociala förmågan sätts konstant under prov, då chefen alltid har 

ett ansvar för verksamheten och medarbetarna. Detta kan vi koppla till konsultcheferna, då 

vissa av dem sa att det är viktigt att som konsultchef alltid försöka vara en “god chef”, medan 

andra menade att det är mycket ansvar man har som konsultchef, då man ska agera som chef 

samtidigt som det är viktigt att kunden alltid är nöjd.  

 

5.2.2 Upplevelser av chefsrollen 

 

När konsultcheferna tillfrågades om hur de upplevde chefsrollen, sa alla att rollen som chef var 

svår, då de endast är arbetsgivare på bemanningsföretaget, och inte chefer på arbetsplatsen där 

konsulterna arbetar. Några av de menade att det är svårt att skapa relationer till konsulterna då de 

själva inte arbetar med dem. En av konsultcheferna sa: 

 

"Som konsultchef ställs man inför ganska diffust ledarskap då jag inte är på plats och agerar som 

chef utan endast skickar ut konsulten på uppdrag/.../det jag kan bestämma är vilka tider och pass 

de ska arbeta /.../”         

 (Intervjuperson 2) 
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Några av konsultcheferna sa att man måste vara ”närvarande och tillgänglig” som chef. En 

konsultchef menade att det inte behöver betyda att vara “fysiskt närvarande”, men att det ändå 

ska framgå tydligt att de ser och uppskattar konsulten. Konsultchefen sa också att uppskattning är 

ytterst viktigt, då konsultcheferna inte har den nära “fysiska” relationen till konsulterna.  De 

flesta av konsultcheferna uttalade sig om att de vill vara med och påverka konsulternas 

arbetsförhållanden så att de ska trivas på arbetsplatsen. Detta är dock inget konsultcheferna kan 

avgöra då det är kunderna som bestämmer detta. Det här är något konsultcheferna tyckte var en 

svårighet i chefsrollen.  

 

Sandahl et al (2010) menar att  för att en chef ska vara kompetent och trygg i sin roll, men hur  

ledarskapet utövas avgörs inte av en chefs personlighet eller erfarenhet, utan om villkor som finns 

på organisationen, och detta är något vi uppfattar konsulterna inte kan påverka. De är inte 

konsultcheferna som avgör hur pass "närvarande" de kan vara och detta, tolkar vi, är anledningen 

till varför konsultcheferna upplever ett "diffust ledarskap". 

5.2.3 Hur är man en bra ledare?  

 

Sandahl et al. (2010) menar att en chef ska kunna ha en förståelse om pressen, beroendet och 

ansvaret som finns inbyggt i chefsrollen.  Det krävs att en chef ska ha gott självförtroende i 

ledarskapet, men det är även viktigt att tilliten för chefen ska finnas hos medarbetarna, på så sätt 

är chanserna stora att ledarskapet hos chefen blir bra.  

 

Självförtroendet som Sandahl et al. (2010) talar om kan vi relatera till flera av konsultchefernas 

uttalanden, då de anser sig ha gott självförtroende i chefsrollen. En av konsultcheferna yttrade sig 

om detta: 

 

”Ja det beror på. Som konsultchef och relation till konsulterna så tycker jag att jag har det. I 

relation till kunderna kan det vara lite svår/.../”       

          (Intervjuperson 4) 

 

Författarnas resonemang om tillit kan vi koppla till två av konsultchefernas uttalanden, då vi frågade 

konsultcheferna om vad de ansåg var viktiga egenskaper hos en ledare: 

 

”Man måste kunna känna förtroende för sin chef. Jag hoppas att mina konsulter gör det och 

vågar ringa mig om det skulle vara något. Att man ska kunna bolla med varandra.” 

(Intervjuperson 6)  

 

 

En annan konsultchef sa att: 

 

”Att du förstår dem du jobbar med. Att du kan visa vägen för dem. Att du kan vara auktoritär men 

att du är en person som folk har förtroende för. Att du kan säga ifrån utan att folk ser dig som en 

chef bara utan du kan vara personlig med dem också men att de har kvar respekten”   

          

(Intervjuperson 3)  
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Vår tolkning utifrån svaren vi fick var att, konsultcheferna ansåg att ledaren måste vara tydlig och 

rak i interaktionen med konsulterna, precis vad Sandahl et al. talar om: “ att visa personlig 

omtanke innebär också att konfrontera, att vara rak och tydlig” (2010:117). Konsultcheferna 

menade att för att ha “ ömsesidigt förtroende” i chefs-konsultrelationen, så krävs det en ”öppen 

dialog” och ”öppen relation”. I övriga uttalanden har konsultchefer sagt att det inte ska finnas 

“underliggande känslor” i relationen.  För att uppnå detta så krävs det att ha en ”öppen dialog” 

med konsulterna. Alla tyckte att detta är viktigt, då de inte träffar sina konsulter så ofta. Flera 

uttalade sig om att det är viktigt at vara ”rak” och ”tydlig” mot sina konsulter.  

 

Sandahl et al. (2010)  menar att chefen behöver ha en balansgång mellan interaktionen med andra 

människor och samtidigt använda “känsla och förnuft” . En konsultchef talade om att chefsrollen 

kan vara svårhanterlig ibland när konsulten inte samarbetar.  Detta vill vi förtydliga med ett citat: 

 

”ja nu har du tagit på dig detta pass det är inte okej att inte jobba. Kunna tala om att man som 

människa förstår att du vill det här men som arbetsgivare måste jag ställa kraven. Viktigt att visa 

den mänskliga sidan och säga det till konsulten”                      (Intervjuperson 1) 

 

Enligt Sandahl et al. (2010) är chefen en viktig faktor för medarbetarna, det vill säga om chefen 

agerar negativt, så finns risken att auktoriteten hos chefen försämras. Det finns därför ett 

ömsesidigt beroende mellan medarbetare och chef. För att ledarskapet ska utövas av chefen, så 

sätter det krav på att chefen ska kunna hantera relationer för att på så vis påverka medarbetarna 

på ett positivt sätt. Vi anser att detta slags ledarskap speglas i citatet ovan då vi uppfattar det som 

att konsultchefen försöker att ha en ödmjuk relation med konsulten. 

 

Ett annat utmärkande uttalande från en konsultchef kunde vi koppla till ledarskapet i chefsrollen:  

 

”jag försöker alltid se till att konsulterna mår bra/…/jag försöker att få alla nöjda i situationen” 

           (Intervjuperson 5) 

 

För övrigt har konsultchefen i sina uttalanden uttryckt sig om att hon värdesätter sin roll som chef 

väldigt mycket. Konsultchefen är väldigt mån om att konsulterna ska vara nöjda och må bra, detta 

för att konsulterna ska utföra ett bra arbete. Konsultchefen menade att hon är tydlig med att visa 

att hon bryr sig om konsulterna och att det då avspeglar sig på deras arbete hos kunderna. 

Konsultchefen påstod också att om konsulterna mår bra, då gör de också ett bra arbete, vilket i sin 

tur leder till att kunden också blir nöjd med konsulterna. 

5.3 Känslor 

5.3.1 Trygghet och trivsel i rollerna 

 

När konsultcheferna tillfrågades om trivseln visade det sig att alla trivs med sina arbeten. Några 

konsultchefer trivs bättre i chefsrollen mot konsulterna, medan resten trivs bättre i säljrollen mot 

kunderna.  Vi kan relatera detta till Goffmans (2009) teorier. Han menar att identifikation med 

rollen är viktigt och att “äkthet” i agerandet krävs för att rollen ska upprätthållas. Anledning till 

att svaren skiljde sig mellan konsultcheferna, tolkar vi som att konsultcheferna fann mer “äkthet”, 

i olika roller. “Äktheten” i rollen som chef kan vi även koppla till konsultchefernas uttalanden om 

trygghet i chefsrollen. Som tidigare nämnt i ”Ledarskapsavsnittet”, ansåg en av konsultcheferna 
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att chefsrollen är “lite diffus”.  Det framgick även från andra konsultchefer att de upplever sig 

vara mer trygga i chefsrollen, än i säljrollen.  Uttalanden från konsultcheferna talade om att de 

själva kan bestämma “ramar” på hur de ska vara som chef, eftersom det inte finns några tydliga 

krav från organisationen på hur de ska vara mot konsulterna. Från tidigare nämnda uttalanden i 

”Rollavsnittet” framgick det att kundrelationen är viktig för organisationen, då kunden styr. 

Konsultcheferna menade även att ”säljandet” är den “grundläggande verksamheten”. Vi tolkar 

detta som att konsultcheferna känner mer trygghet i chefsrollen, då de själva får bestämma hur de 

agerar mot konsulterna i chefsrollen.  Vi uppfattar det även som att de inte har samma frihet att 

bestämma agerandet i säljrollen. 

 

5.3.2 Känslouttryckning 

 

I frågor om känslouttryckning visade det sig att till skillnad från konsultrelationen. Då de flesta 

konsultcheferna ansåg att de alltid “har öppna kort” och inte har några “underliggande känslor” i 

konsultrelationen. Så ser relationen till kunderna inte ut. Visserligen ansåg konsultcheferna att det 

är viktigt med att ha en ”öppen relation” till kunderna, men de ansåg att de är noga med att inte 

visa sina känslor för dem. Vi tolkar detta som att de inte visar sina “äkta” känslor mot kunderna. 

Det framkom under flera av intervjuerna att konsultcheferna får ”utlopp” för sina känslor genom 

att prata med sina kollegor om eventuella problem med kunderna eller konsulterna. Detta menar 

Sandahl et al. (2010) är en strategi för att kunna hantera de negativa känslorna. Detta kan vi även 

koppla till Goffmans (2009) teorier om främre och bakre regionen, då han menar att främre 

regionen är där man är i sin roll och har en fasad mot publiken. Den bakre regionen är där man 

“släpper rollen” och visar ett beteende och känslor som publiken inte får se. Vi vill citera en 

konsultchefs uttalande som går att relatera till Goffmans teorier: 

 

”Jag är ganska utåtagerande här/.../Det är verkligen bakom kulisserna och är inget man visar 

utåt. /.../Utagerande av frustration sker annars dagligen här i jobbet. Det är mycket som behöver 

komma ut.”               

(Intervjuperson 2) 

 

Utifrån detta uttalande tolkar vi det viktigt att inte visa sina känslor ”utåt”.  Vi uppfattar därför 

disciplin som viktigt i rollen, detta kopplar vi till Goffmans (2009) teorier, då han talar om 

intrycksstyrning. Alla situationer kan sätta verklighetsbilden ur spel och för att hindra detta från 

att hända måste alltså konsultchefen ha disciplin och ha lojalitet i sin roll och inte blanda in sina 

egna känslor i framträdandet, samtidigt som de måste presentera sig på ett sätt som motsvarar 

omgivningens förväntningar.  

 

En av konsultcheferna uttryckte sig om att ha bra relation till kunderna: 

 

”Ja, absolut. Kundrelationen är det absolut viktigaste som vi har. Och ja, jag tycker att jag  

har bra relation till kunderna.”         

       ( Intervjuperson 6) 

 

Några andra konsultchefer menade i sina uttalanden att de vill ha “öppen relation” med kunderna, 

andra uttryckte sig om att det är viktigt med ”öppen kommunikation”. Detta tolkar vi som att 

dessa konsultchefer är öppna och uppriktiga mot kunderna i hur det går i arbetet. Samtliga 
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konsultchefer menade dock att det är viktigt att hålla “säljrollen” och inte blanda in sina känslor  i 

relationen. Även detta kan vi koppla till Goffmans teorier om att det krävs att ha disciplin och 

inte blanda in sina ”äkta” känslor i framträdandet.  

 

5.3.3 Surface acting 

 

Samtliga konsultchefer ansåg att ”privata känslor” inte får “ta över” i rollerna. Vi uppfattar detta 

som väldigt viktigt i kundrelationen, då konsultcheferna säger att det är viktigt att ”dölja sina 

känslor”, ”stänga av” och ”inte tänka så mycket” samt “svälja sina känslor”. Vi uppfattade detta 

som att personliga känslor måste läggas åt sidan för att anpassa sig till kundens behov och för att 

kunden skulle vara nöjd. Detta resonerar Hochschild (2003) om i sin teori om ”emotionellt 

arbete” då människor i serviceyrket manipulerar sitt känsloliv arbetet. En typ av transmutation är 

Surface acting vilket innebär att på en ytlig nivå spela upp vissa känslor. Syftet med Surface 

acting är att ”lura” andra och göra sig trovärdig med sina uppspelade känslor, med andra ord lurar 

man inte sig själv, då man fortfarande medveten om sina ”äkta” känslor. Vi uppfattar det som att 

konsultcheferna använder sig av Surface acting, för att kunden ska vara nöjd. Flera av 

konsultcheferna menade att de måste kunna vända om sina känslor snabbt och visa sig vara glad i 

rollen de har mot kunden, även om de inte är glada eller även om de har en dålig dag.  

 

Det är känsloreglerna som styr det emotionella arbetet hos konsultcheferna, detta visade sig i 

uttalanden från några konsultchefer, då de menade på att det förväntas av kunderna, att vara på 

”ett visst sätt”. Hochschild menar att reglerna styr agerandet som skapas i förväntade normer i 

olika situationer. Konsultcheferna förväntas alltså att bete sig på ett visst sätt, därför visar de upp 

sådana känslor som är förväntade av dem. Enligt Hochschild är det dem man interagerar med 

(kunderna) som påverkar hur känsloreglerna och hur det sociala utbytet av känslorna ser ut. 

Känsloreglerna visar även vad människor är skyldiga varandra när det kommer till hänsyn och 

respekt. Känslorna och beteendet som konsultchefen har med kunderna styrs alltså av dessa 

förväntade regler. Känsloreglerna skiljer sig däremot lite för konsultcheferna i rollen som chef 

för konsulten. I tidigare nämnda uttalanden från konsultcheferna, visade det sig att de är “raka 

och tydliga” mot konsulterna då inte vill ha ”underliggande känslor” i relationen till dem.  Vi 

tolkar detta som att konsultchefen inte ”döljer” sina "äkta” känslor för konsulterna. Vilket de gör 

som säljare i kundrelationen.   

 

Utifrån de presenterade uttalandena från konsultcheferna om deras känslohantering, kan vi 

koppla deras känsloarbete till Hochschild´s teorier som Dalgren & Starrin (2004) talar om. De 

menar att i privata situationer kan människan avgöra själva hur de känner och förhandla om det 

sociala utbytet av känslor. Man kan då själv avgör om man visar sina “äkta” känslor eller inte. I 

offentligheten och i arbetsrollen är detta svårare, då det oftast tillhör arbetsrollen att hålla sig till 

känsloreglerna samtidigt som man måste dölja de “äkta” känslorna. Detta är viktigt för att inte 

bryta rollen och beteendet som förväntas av en i servicerollen. Konsultcheferna styrs alltså av 

känsloreglerna som finns i de olika situationerna i de hamnar i.  
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5.3.4 Deep acting 

 

Hochschild (2003) talar om de ”äkta” känslorna människan har och menar att i vissa situationer 

kan dessa känslor komma fram om man exempelvis känner irritation mot någon. Skuldkänslor 

kan dyka fram då de känslorna inte passar in i känsloreglerna och inte är socialt accepterade i 

arbetsuppgifterna. Då kan dessa känslor döljas genom att ta ytterligare ett steg från Surface acting 

och även lura sig själv, detta kallas då Deep acting. Utifrån vårt studiematerial från intervjuerna 

med konsultcheferna har vi inte kunnat dra slutsatser om Deep acting skett i deras känsloarbete. 

Precis som Hochschild menar så handlar detta fenomen om att “lura“ sina egna känslor, och detta 

är svårt att få svar på. Anledningen till att vi ändå valt att diskutera Deep acting i förhållande till 

konsultchefernas känsloarbete är att även om det inte går att ta reda eller se om Deep acting sker, 

så betyder det inte att det förekommer. Vi antar att det finns en möjlighet till att Deep acting sker 

i deras känsloarbete i säljrollen, då Hochschild menar att personer i serviceroller kan ta till sig av 

det för att skydda sig själv från de “äkta” känslorna de känner.  

 

Inget i studien indikerar på att vi kan dra slutsatser på om konsultcheferna tar till sig av Deep 

acting eller inte. Några konsultchefer, har i tidigare presenterade uttalanden, menat att de 

använder sig av ”strategier” i hur de är mot kunderna. Detta tolkar vi som att de inte “lurar” sina 

egna “äkta” känslor. Detta baserar vi även på då några av konsultcheferna menade att de pratar 

med sina kollegor för att få utlopp för sina känslor. Detta tolkar vi som att de är så pass medvetna 

om sina egna känslor och beteendet de har i rollen som säljare, att transmutationen inte utvecklas 

till Deep acting.  Däremot så fanns det en konsultchef som påstod sig ”filtrera bort” onödiga 

intryck och åsikter som var oväsentliga. Detta skulle kunna vara konsultchefens sätt att ta till sig 

Deep acting, då konsultchefens inställning till att filtrera bort onödiga intryck kan vara ett sätt att 

klara av att handskas med dagliga händelser. Detta kan vara en slags Deep acting, då 

konsultchefen använder sig av detta som en slags försvarsmekanism mot negativa känslor. Dock 

är det endast en spekulation av hur känsloarbetet hos konsultchefen skulle kunna se ut och därför 

går det inte att dra slutsatser om detta. 

 

I andra intervjuer menade några av konsultcheferna att de inte pratade om händelser eller sina 

känslor med sina kollegor. En av dem sa: 

 

 ”Istället för att avreagera sig och känna efter vad man känner, ska man istället lägga fokus på 

att hitta en tillfredsställande lösning för att kunna gå vidare i arbetet” (Intervjuperson 4). 

 

Detta uppfattar vi som att de inte vill lägga energi och tid på att prata om sina känslor med 

kollegorna. Enligt Sandahl et al. (2010) sker ett ”bra arbete” när chefen lägger ner tid på 

reflektion över sitt agerande och hur detta påverkar omgivningen. Det krävs därför en hel del 

självkännedom för att analyserandet ska gynna den personliga utvecklingen. Med detta citat vill 

vi dra paralleller till Deep acting, då Hochschild (2003) menar att känslor är bestående, oavsett då 

om man tar itu med dem eller inte, det slutar inte plötsligt bara för att man bestämmer sig för att 

inte prata om dem. Hon menar att personer i servicerollen har kontroll över sitt emotionella 

arbete och kan istället skapa en innerlig “äkta” känsla om att de inte tycker en situation är jobbig. 

Hochshild menar att om man hela tiden undviker sina “äkta” känslor blir det svårt att urskilja de 

“äkta” känslorna från de “oäkta” och man riskerar att bli emotionellt utbränd. Om konsultchefen i 

det här fallet skulle ta till sig av för mycket av Deep acting och “lura” sina “äkta” känslor och 
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inte ta itu med dessa. Så finns risken för emotionell utbrändhet. Återigen är detta inget vi kan se 

därför kan vi heller inte dra slutsatser om det. 

 

5.3.5 Risk för emotionell utbrändhet?  

 

Uttalanden från konsultchefer som skulle kunna kopplas till eventuell emotionell utbrändhet är då 

de uttrycker sig om sitt engagemang i rollerna. En av konsultcheferna sa:   

 

”jag är nog för tillgänglig för kunderna/…/ jag löser problem utanför arbetstid, jag vill göra 

kunden nöjd.” 

”jag försöker alltid se till att konsulterna mår bra/…/jag försöker att få alla nöjda i situationen.”

                 (Intervjuperson 5) 

 

 

I frågan om på vilka sätt hon påverkas av konsulterna och kunderna svarade hon: 

 

”/.../ påverkas hela tiden av olika situationer man hamnar /.../ man tar åt sig av allt positivt och 

negativt man hör.”         (Intervjuperson 5) 

 

 

I samma fråga svarade en annan konsultchef:  

 

”Om en konsult till exempel tycker att jag gjort ett dåligt jobb eller inte varit närvarande då blir 

jag jätteledsen för det är ändå min ambition att vara bra.” 

 (Intervjuperson 4) 

 

Dessa uttalanden skulle kunna kopplas till att dessa konsultchefer skulle kunna utsättas för risken 

att emotionellt utbrända. En av dessa konsultchefer sa också i övriga uttalanden om att denne var 

mer emotionellt engagerad i sina relationer mot kunderna och konsulterna, än sina kollegorna och 

att konsultchefens ansträngde sig väldigt mycket för att kunderna och konsulterna skulle vara 

tillfredsställda, och nöjda med hennes insatser. Detta kan enligt Aschforth & Humphrey (1993) 

tyda på att emotionerna i servicerollen stimuleras genom intern och extern påverkan och att 

riskerna som finns för personer i serviceyrket är att de kan bli ”emotionellt utmattade” när de 

konstant försöker ta hand om sina kunder. Man kan bara ge så mycket av sig själv och det finns 

gränser med hur mycket en individ kan gå in i sin serviceroll.  Detta talar Hochschild (2003) om, 

då hon resonerar att personer som engagerar sig väldigt mycket i sitt arbete och identifierar sig i 

rollen löper, större risk att bli emotionellt utbrända, då de ”investerar” för mycket in i sin roll. 

Aschforth & Humphrey menar att identifiering och en social identitet på arbetsplatsen kan 

förbättra det emotionella arbetet, då detta ökar självförtroendet, men att de personer som 

identifierar sig för mycket med sin roll utvecklar ”falska emotioner” vilket är en negativ effekt i 

emotionella arbetet. Detta är inget vi kan se i vår undersökning, men då konsultcheferna arbetar i 

en ”serviceroll” i relation till kunderna, så finns det en risk att de utvecklar “falska emotioner” i 

rollen för att anpassa sig till kunden och förväntningarna som finns i rollen som säljare därför tror 

vi att risken för emotionell utbrändhet finns. 
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5.3.6 Förväntningar på rollerna 

 

Samtliga konsultchefer menade att de måste vara anpassningsbara för att möta kundens behov, 

samtidigt måste de vara självständiga i sitt arbete. Arbetet är ändå styrt av kunden och kundens 

behov. Vi uppfattar konsultcheferna som anpassningsbara då de möter kundens behov genom att 

vara aktiva i rollen som säljare som motsvarar kundens förväntningar. Hochschild (2003) talar 

om problemet med känsloarbetet i serviceyrken då de har brist på kontroll i arbetet.  

Konsultcheferna måste alltså motsvara förväntningarna som finns på servicerollen och anpassa 

sitt känsloarbete till detta. Hon menar att personer i servicerollen anpassar sig till förväntningar 

som finns i känsloreglerna, de kontrolleras alltså av dessa regler, och bristen av kontroll i det 

egna emotionella arbetet kan leda till att personer i servicerollen kan drabbas av emotionell 

utbrändhet. 

 

Utifrån tidigare resonemang om organisationens påverkan på rollerna, har vi kunnat relatera 

konsultchefernas upplevelser av rollerna och känsloarbetet till Thompson & Mchughs (2009) 

diskussion om den “organisatoriska socialiseringen”. Vi uppfattar som att konsultcheferna 

“internaliserar” normer och beteenden som finns i socialiseringen i organisationen. Beteenden 

som konsultcheferna har de själva skapat för att passa in i organisationen. Thompson & Mchugh 

kallar detta ”praktiska identiteter” för att passa in i organisationens förväntningar. 

Konsultcheferna blir därmed “organisationsmänniskor”, som författarna uttrycker det. Dessa 

“praktiska identiteter “ har grundat sig i de regler och normer som finns i organisationen och 

påverkar hur konsultcheferna presenterar sig i rollerna som chef och som säljare. Dessa 

identiteter påverkar även konsultchefernas känsloarbete, då de uppvisar känslor mot kunderna 

utifrån organisationens förväntningar på normer och beteenden.  

 

Från tidigare nämnda uttalanden som konsultcheferna gjort om sina känslor och roller, kan vi 

relatera dessa till organisationens roll som diskuteras i Aschfort & Humphreys (1993) artikel. Allt 

inom organisationen, så som ledarskap, organisationskulturen påverkar hur det emotionella 

arbetet ser ut hos individen, menar de. Organisationen bygger upp en kultur  som bidrar till att de 

anställda identifierar sig i rollen och internaliserar olika värderingar och normer. Detta tror vi 

påverkar konsultchefernas hantering av roller och känsloarbete, då vissa i sina uttalanden menar 

att de har olika tillvägagångssätt mot konsulter och kunder. Detta speglar sig, enligt oss, på 

konsultcheferna då samtliga konsultchefer menar att de anpassar sig till kundens behov då 

verksamheten är beroende av kunderna.  

 

Sandahls et al.s (2010) figur 3 kan vi också koppla till att kunden styr organisationen. Då 

“systemet” anger riktlinjerna för hur konsultcheferna ska agera. Organisationen säljer sina 

tjänster till kunder, därför kommer konsultchefernas känslor och drivkrafter inte i första hand. En 

konsultchef menade att organisationen kräver att kundnöjdheten ska vara hög, detta påverkar, 

enligt Aschfort & Humphrey, det emotionella arbetet. Om konsultchefernas uppvisade roll inte 

tas emot som “äkta” av kunden, är kundnöjdheten låg. Detta kan påverka organisationen och 

effektiviteten i arbetet negativt, menar Aschfort & Humphrey. Om konsultcheferna motsvarar 

förväntningarna, anpassar sig till känsloreglerna och manipulerar sina känslor för mycket, finns 

risken för att de blir emotionellt utbrända. 
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6. SLUTSATSER 

 
Vårt syfte har varit att utifrån ett individperspektiv studera hur konsultcheferna upplever 

hanteringen av de olika rollerna och känslorna. Vi är medvetna om att alla konsultchefer har olika 

personliga förutsättningar som påverkar hur de upplever konsultchefsyrket. Även om 

konsultchefernas alla svar inte varit helt överensstämmande med varandra, så har vi ändå 

generaliserat till en viss del och dragit slutsatser om konsultchefernas upplevelser, utifrån vårt 

syfte/problemformulering och med hjälp av teorierna. Vi har kommit fram till att 

konsultchefernas upplevelser av rollerna som chef och säljare ser olika ut. Konsultcheferna 

upplevde sig ha olika tillvägagångssätt mot konsulter och kunder. Detta har vi med hjälp av 

Goffmans (2009) rollteorier tolkat som att de presenterar sig genom olika roller, beroende på 

förväntningar och förutsättningar i situationen. 

 

Konsultcheferna är mer säljande mot kunden eftersom säljandet är en grundläggande faktor i 

verksamheten, därav är kunden det största fokuset i arbetet. Konsultcheferna är mer behandlande 

mot konsulterna, samtidigt som de leder och styr konsulterna i arbetet. Organisationens normer 

och förväntningar på beteende har format konsultchefernas “praktiska identitet” för att de ska 

kunna presentera sig i de olika rollerna som säljare och som chef. Konsultcheferna “ger utlopp” 

för sina “underliggande känslor” genom att prata med sina kollegor i den bakre regionen, där 

Goffman (2009) menar är där man kan "släppa fram" känslor som publiken inte får se. 

   

Med hjälp av Hochschilds (2003) teorier om emotionellt arbete har vi kunnat dra slutsatser om att 

i servicerollen i kundrelationen är det viktigt för konsultcheferna att inte visa sina “äkta” känslor. 

De anpassar och manipulerar sina känslor för att kunden ska vara nöjd, då det finns förväntningar 

på rollen. Konsultcheferna använder sig av Surface acting i rollen som säljare mot kunden då, de 

medvetet spelar upp förväntade känslor för att göra sig trovärdiga i rollen. Vi har inte kunnat dra 

slutsatser om att de skulle använda sig av Deep acting, då detta innebär att lura sina egna “äkta” 

känslor, eftersom om individen inte själv är medveten om vad som är “äkta” känslor, anser vi att 

det även för oss är svårt att ta reda på om så är fallet för konsultcheferna. Det vi kunnat se i 

chefsrollen, är att de inte vill ha “underliggande känslor” i konsultrelationen.  

 

Vi har däremot inte kunnat dra slutsatser om hur känsloarbetet ser ut i chefsrollen. Visserligen 

har vi kunnat se att konsultcheferna i ledarskapet i chefsrollen strävar efter att hålla “öppna kort” 

för att inte ha de “underliggande känslorna”, men vi har inte kunnat se hur de upplever sina 

känslor i chefsrollen.  Vi har dock kunnat dra slutsatser om att det inte är lika viktigt för 

konsultcheferna att dölja sina känslor och “hålla” rollen som chef, som det är i säljrollen. 

Konsultcheferna menar att de som ledare måste vara “tydliga och raka” i interaktionen med 

konsulterna i chefsrollen och att det därför krävs en ”öppen dialog” och ett ömsesidigt förtroende 

i relationen. Konsultcheferna försöker tillgodose konsulternas behov, men konsulternas 

välbefinnande kommer ändå inte alltid i första hand, då kunderna alltid är i fokus. Även om 

konsultcheferna bryr sig om konsulterna och deras välbefinnande, så kommer kunden i första 

hand. Konsultchefernas ledarskap i chefsrollen begränsas därför, då kundernas behov är det som 

styr verksamheten. 
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7. DISKUSSION    

 
Vi vill inledningsvis tydliggöra varför vi valt att resonera kring Deep acting då detta är svårt att 

undersöka. Anledningen till detta är att, även om denna transmutation inte går att se hos 

konsultcheferna, så är det menar Hochschild en av anledningarna som utlöser emotionell 

utbrändhet. Så även om vi inte kan se när eller om konsultcheferna tar till sig av Deep acting, så 

anser vi att det ändå är värt att diskutera om de kan utsättas för emotionell utbrändhet, då det 

finns en sannolikhet att detta är på grund av att de använt sig av Deep acting. 

 

Vi tror att alla konsultchefer har olika förutsättningar i kundrelationen, då kunderna är olika och 

har olika behov beroende på vilken verksamhet kunden jobbar i. Konsultcheferna skapar därför 

olika relationer med kunderna och anpassar rollen utifrån behoven. Detta tror vi spelar en stor roll 

i hur känsloarbetet ser ut hos dem. Oavsett hur mycket krav kunderna sätter på konsultcheferna, 

så måste konsultcheferna alltid anpassa sig till kundernas behov. Därför tror vi att känsloarbetet 

ser väldigt olika ut hos dem. Vi anser att detta inte är det enda som påverkar känsloarbetet, då vi 

tror konsultchefer har olika förutsättningar, beroende på hur de är som personer, hur de hanterar 

stress och vad de har för tidigare erfarenheter.  

 

Konsultcheferna har uttryck att de vill hålla en “öppen relation” med kunderna. Vi tolkar det som 

att konsultcheferna gör det för att inte behöva komma till en svår situation där konflikter kan 

uppstå med kunden. Därför är de tydliga och öppna med hur det är i arbetet, för att undvika 

missförstånd. Om konflikter skulle uppstå, skulle det vara väldigt svårt för konsultcheferna då att 

“dölja” sina “äkta” känslor. De skulle behöva bryta rollen och visa sina äkta känslor genom att 

säga vad de tycker. Detta har vi tolkat som olämpligt i säljrollen, då de alltid ändå måste visa sig 

vara “professionella” mot kunden.  

 

Vi uppfattar konsultchefernas arbete som krävande, då de måste agera som chef, ha ett ansvar för 

konsulterna, samtidigt som de måste se till att kunderna ska vara nöjda. Vi anser även att yrket är  

krävande, då konsultchefernas arbete går ut på att sälja sin kompetens och service till kunderna. 

Det vill säga att framträda i en serviceroll. Samtliga konsultchefer verkar trivas med sitt arbete. 

De är unga i karriären och är högpresterande i sina arbeten och detta är något vi tror krävs av 

konsultchefer i bemanningsbranschen. Vi bedömer att det finns en stor chans att flera av 

konsultcheferna identifierar sig mycket med rollerna i konsultchefsyrket. Hochschild´s teorier 

menar att om man identifierar sig för mycket med rollen eller engagerar sig för mycket 

emotionellt i rollen, så riskerar man att drabbas av emotionell utbrändhet. Vi uppfattar 

konsultcheferna som engagerade i sina roller, men vi har inte kunnat dra slutsatser om de 

engagerar sig för mycket i rollerna. De är nya i branschen och vill göra bra ifrån sig, och leva upp 

till förväntningarna som finns på de som konsultchefer, men risken finns då att det tar till sig av 

Deep acting, vilket kan leda till att dessa personer blir emotionellt utbrända. Som sagt är detta ett 

möjligt scenario som konsultcheferna kan utsättas för, men det är inget i vår studie som bekräftar 

att så är fallet hos dessa konsultcheferna. Vi har uppfattat konsultcheferna som att de är medvetna 

om att de agerar utifrån en roll, då de själva uttryckt sig om att kunden alltid är i fokus. Vi har 

tolkat det som att de i “bakhuvudet” är medvetna om att de alltid ska vara “serviceminded” mot 

kunden. Därför tror vi att de flesta konsultchefer tar till sig av Surface acting, då de medvetet 

“sätter upp” en fasad i säljarrollen. 
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Konsultchefer hanterar många känslor och måste dölja sina “äkta” känslor för att passa in i rollen. 

Vi har frågat oss själva hur hållbart kan detta vara?  Konsultcheferna som vi träffat har inte jobbat 

så länge som konsultchefer, då alla har arbetat inom företaget mellan två till fyra år. Vi har 

resonerat om detta och kommit fram till att anledningen till att konsultcheferna klarar av att 

hantera Surface acting i sitt känsloarbete är just för att de inte jobbat så länge i branschen. För att 

underlätta arbetet under en längre period så anser vi att konsultcheferna eventuellt måste använda 

sig av Deep acting. 

 

Vi har inte fått en tydlig uppfattning om hur de upplever sina känslor i chefsrollen och har därför 

inte kunnat dra slutsatser om hur känsloarbetet ser ut hos de i den rollen. Däremot har vi 

diskuterat hur känsloarbetet skulle kunna se ut. Vi antar att det sker ett känsloarbete i chefsrollen 

också, men det har inte varit lika tydligt för oss, som det varit i säljarrollen. Vi bedömer att 

konsultcheferna inte behöver i chefsrollen ta till sig av Surface acting, så som de gör i säljrollen. 

Anledningen till detta kan vara att de inte kontrollerar konsulterna på arbetsplatsen de jobbar på 

och därför krävs inte samma känsloarbete i interaktionen med konsulterna, för att de inte träffar 

dem så ofta och behöver inte sätta upp en fasad som motsvarar konsulternas förväntningar. Vi 

betraktar det som att vissa konsultchefer inte är lika hårda med att hålla rollen som chef då 

organisationen inte har samma “ramar” på hur de förväntas vara mot konsulterna så som de har i 

rollen mot kunderna, vi tolkar det som att de till en viss del själva får avgöra hur de ska vara mot 

konsulterna och därför krävs inte samma känsloarbete av de som chefer. Vi är medvetna om att 

detta är mycket individuellt och att det säkerligen finns konsultchefer som själva väljer att 

“strikt” hålla sin roll som chef med, men det är fortfarande upp till konsultcheferna att själva 

avgöra hur de beter sig i rollen mot konsulten. När Hochschild talar om det sociala utbytet av 

känslor, så menar hon att i vissa situationer kan individen visa sina äkta reaktioner och känslor, 

medan det inte går i servicerollen. Organisationen och kunden har förväntningar på denna roll 

och styr på så sätt hur känsloarbetet ser ut, vi tror att det är i konsultchefernas fall också. Det är 

möjligt för konsultcheferna att själva avgöra hur de ska vara i chefsrollen då de har “friare 

utrymme”. I säljrollen har de inte samma “fria utrymme”, då förväntningar och krav finns på 

rollen från både organisationen och kunden.  

 

Om man jämför konsultchefernas ledarskap med andra branscher där ledarskapet utövas av 

chefen på plats så är ledarskapet begränsat. Vi anser att konsultchefernas ledarskap är ett slags 

ledarskap “på distans”, då konsultcheferna inte har den dagliga interaktionen med medarbetare 

som andra chefer har. Konsultcheferna kan påverka hur arbetsförhållandena ser ut för konsulten, 

men det är ändå kunden som bestämmer detta i slutändan. Konsultcheferna har alltså aldrig “full 

kontroll” över konsulterna. Vi uppfattar ledarskapet hos konsultcheferna som komplicerat, då de i 

chefsrollen måste vara behandlande och styrande mot konsulterna och se till att de mår bra, 

samtidigt som de har krav från kunderna och måste anpassa sig till sin säljarroll som de har mot 

kunderna. Därför ifrågasätter vi hur det går att vara en bra ledare i chefsrollen, när man begränsas 

av kundens krav och behov?  

 

Hur skulle konsultchefernas känsloarbete se ut om branschen blev mer ”köp och sälj” än vad det 

redan är i bemanningsbranschen där kunden är det som driver verksamheten framåt? Med mer 

“köp och sälj” menar vi att de skulle ha fler kunder att ta hand om än de som de redan har i 

nuläget. Vi tror inte att det skulle räcka med Surface acting, då det skulle vara ännu viktigare för 

konsultcheferna att tillfredsställa kunden. För att klara av säljrollen, skulle det krävas av 

konsultcheferna att ta till sig av Deep acting och lura även sig själva. Detta skulle leda till ännu 
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större risk till att drabbas av emotionell utbrändhet. Om det skulle vara större fokus och krav på 

säljrollen än vad det redan är, så skulle konsultcheferna inte ha tid till att lägga ner tid på 

chefsrollen. Frågan är då, om de överhuvudtaget skulle klara av att ha båda rollerna. Vi anser att 

det i såfall skulle vara lättare, att dela tjänsten eller arbetsuppgifterna och ha en person som 

enbart arbetar som chef för konsulterna samt en person som endast arbetar som säljare mot 

kunderna.  

  

Vi har diskuterat möjliga scenarion om hur konsultchefernas känsloarbete skulle se ut, om 

kunden var mer beroende av bemanningsföretaget istället för tvärtom, det vill säga om det inte 

fanns konkurrens i bemanningsbranschen. Konsultcheferna skulle kanske ha möjligheten att ställa 

mer krav på kunderna, men vi tror att det fortfarande skulle vara kunderna som har övertaget, då 

det är de som köper tjänster som konsultcheferna säljer. Därför konstaterar vi att känsloarbetet 

hos konsultcheferna ändå skulle se ut på samma vis, då de fortfarande i rollen som säljare måste 

motsvara kundens förväntningar, för att fortsätta vara en vinstdrivande verksamhet. 

 

I undersökningen har vi kunnat se att de flesta av konsultcheferna tar ut sina negativa känslor 

genom att samtala med sina kollegor. Genom att få utlopp för dessa känslor, tror vi att 

konsultcheferna trivs bättre på arbetet. Hur skulle det sett ut om konsultcheferna inte hade 

kollegor som stöd i den bakre regionen som de kunde samtala med, om det som händer i främre 

regionen? Skulle känsloarbetet sett annorlunda ut? Vi anser att prata av sig med kollegor är ett 

sätt att bearbeta vissa situationer och negativa känslor. Vi har diskuterat hur konsultcheferna 

skulle klara av att “vara i rollen” och hålla fasaden, om de inte hade kollegorna att prata ut med. 

Vi tror att för att skydda sig själva från de negativa känslorna, skulle konsultcheferna ta till sig att 

Deep acting och manipulera sina äkta känslor för att klara av att hantera situationer som de i 

vanliga fall skulle diskutera om med sina kollegor. De skulle säkerligen kunna ha en bakre region 

med andra personer i sin sociala omgivning, för att “ge utlopp” för sina känslor. Vi tror ändå att 

stödet från kollegor underlättar konsultcheferna mer, då alla är konsultchefer och kan sätta sig i 

varandras situation lättare än någon utomstående. Vi har även spekulerat om konsultchefernas 

“främre” och “bakre” regioner i deras tillvaro. Konsultcheferna har en möjlighet att befinna sig i 

den bakre regionen en större del av tiden och släppa på rollerna samt agera hur de vill, eftersom 

de inte träffar sina kunder och konsulter hela tiden. 

 

Vi har i undersökningen utgått ifrån ett individperspektiv och därför har det varit möjligt för oss 

att svara på vår frågeställning. Individperspektivet har gett oss en aspekt på hur konsultcheferna 

själva uppfattar sitt arbete. Vi har även strävat efter att se hur organisationen påverkar 

konsultcheferna (individerna) i rollhanteringen och känsloarbetet. För att få en mer heltäckande 

undersökning av konsultchefernas roller, känslor och ledarskap kan man undersöka mer hur 

organisationen påverkar konsultchefens upplevelse av dessa olika delar.  Det finns även andra 

aspekter att undersöka som påverkar konsultchefernas upplevelser; Det går bland annat att 

undersöka hur den sociala omgivningen utanför organisationens kontext, påverkar 

konsultcheferna. Dessutom har alla konsultchefer individuella förutsättningar som påverkar de i 

arbetet, man skulle därför kunna undersöka hur den individuella stress och känslohantering hos 

konsultcheferna ser ut. Undersökningen skulle eventuellt även kunna göras ur ett mer 

organisatoriskt perspektiv, det vill säga hur konsultcheferna faktiskt beter sig i rollerna och 

hanterar konsultchefsyrket och inte enbart hur de själva upplever den. Detta skulle man kunna 

undersöka genom att göra observationer på hur de arbetar och intervjua kunder och konsulter.  

 

http://saker.vi/
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BILAGA: 1 Intervjuguide 
 

Syfte/frågeställning: 

 

Hur upplever konsultcheferna sina olika roller (som chef och säljare), vilket känsloarbete utför 

de i rollerna mot konsulter och kunder samt hur upplevs ledarskapet i chefsrollen? 
 

 

           Inledning 

 

1. Tidigare arbetslivserfarenhet? 

2. Vad har du för titel på arbetet? 

3. Kan du beskriva vad du gör på jobbet? 

4. Hur länge har du varit anställd på företaget? 

5. Trivsel allmänt på arbetsplatsen? Trivseln som KC (konsultchef)? 

 

Roller 

 

6. Trivs du att ha olika roller i arbetet. Att du ena stunden är chef och du i andra stunden är 

säljare? 

7. Hur skiljer du på rollerna som chef och säljare? Finns det skillnader på rollerna?  

8. Har det hänt i svåra situationerna att dessa roller ”krockar med varandra” Du som chef 

och du som säljare 

9. Hur flexibelt är arbete och hur funkar det för dig? (Anpassningsbar/anpassningsförmåga) 

10. Hur mycket bestämmer du själv i ditt arbete? 

11. Har du haft svåra konsulter, kunder? Hur har du agerat i sådana situationer?  Hur hanterar 

du en svår situation? 

12. Vilken betydelse har ditt arbete för organisationen (Konsult, kunder)? 

13. Hur mycket tror du att du påverkar dina konsulter, samt kunderna? 

14. Har du gott självförtroende? Hur menar du då?  Ge exempel 

15. Hur känner du dig i dina roller som chef/säljare? 

16. Agerar du olika i dina roller som chef/säljare?  Olika beteenden? 

17. Finns det sidor hos dig som inte kommer fram på jobbet? Alternativt, sidor på jobbet som 

du inte har annars? 

18. Tar konsulterna fram sidor hos dig som är oförutsägbara? Hur gör du då?  

 

Känslor 

 

19. Upplever du att du får den stöd i ditt arbete från kollegor, chef? På vilket sätt? 

20. Har det någonsin hänt att någon på arbetsplatsen tvivlat på dina färdigheter/din kompetens 

i ditt arbete som chef/medarbetare/säljare? Om ja, hur har du känt då? Hur hanterade du 

det? 
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21. Hur är du som person privat? Skiljer det sig/är det likt dina roller som KC, Säljare?  

22. Hur hanterar du situationer om du blir frustrerad? 

23. Finns det tillfällen du inte kan dölja din frustration? 

24. Finns det något utmärkande med jobbet och rollen som KC, som skiljer sig från jobb du 

haft tidigare? 

25. Hur länge kan du tänka dig jobba med detta? Varför?  

26. På vilket sätt påverkas du som chef av din omgivning? (Konsulterna, medarbetarna, 

kunderna)  

27. Hur tror du att du påverkas i ditt arbete av de direktiv du får från dina chefer? 

28. På vilket/vilka sätt är ditt jobb tillfredställande? Vilka/vilket sätt är det inte det?  

Ledarskap 

 

29. Vilka egenskaper hos KC söker företaget? 

30. Vad krävs av er som chefer för att prestera bra, vad finns för kriterier? 

31. Hur hanterar du som chef konsulternas känslor? 

32. Vad tycker du själv? Hur är man en bra ledare?   

33. Vad krävs för att man ska vara en bra ledare hos er?  

 

Övriga frågor: 

 

Finns det något du tror du skulle kunna ändra på att ditt jobb skulle bli bättre? – på vilket sätt 

kan du bidra till att ditt arbete får mer kvalité? (om känslohanteringen/rollerna är svårare för 

KC att hantera). 

 
 


