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Abstrakt
Denna socialpsykologiska studie handlar om receptionistens mående och hur måendet påverkas 

beroende på olika faktorer i arbetsklimatet grundat i receptionistens rollstil. Studien är gjord på ett 

träningsföretag i en större stad i Sverige. Studien är en kvalitativ studie där metoden som använts är 

semistrukturerade intervjuer. Fyra receptionister har blivit intervjuade på företaget. Studien är 

främst grundad i Goffmans rollteori samt Asplunds teorier kring konkret och abstrakt socialitet. 

Andra teoretiska ansatser är Karaseks krav och kontrollmodell kring stress, Maturanas och Dávila 

Yánez förståelse kring emotioner samt Alvessons teorier kring organisationskultur. Jag har utgått 

från hermeneutiken som min vetenskapliga teoretiska ansats. Genom dessa socialpsykologiska 

teorier samt resultaten av intervjuerna önskade jag besvara uppsatsens syfte kring vilken betydelse 

rollstilen har i utövandet i arbetet som receptionist. Jag kom fram till att receptionistens välmående 

helt klart påverkas av dennes personstil. Receptionistens personstil påverkas av personligheten men 

också på grund av det som händer omkring dem, såsom organisationskulturen. Jag kom fram till att 

receptionisten har ett stort ansvar över sitt välmående genom att denna kan välja att vara stressad 

eller inte genom sitt utövande i de olika delarna av att vara receptionist. 

Nyckelord: Roller, Välmående, Stress, Organisationskultur, Konkret socialitet, Abstrakt socialitet. 

Abstract
This socialpsychological study regards the receptionists wellbeing and how that wellbeing depends 

on various factors in the work environment caused by the receptionists rolestyle. The study is made 

in a fitnesscompany in a major city of Sweden. The study is based on a qualitative method which is 

semi-structured interwievs. Four receptionists in the fitnesscompany has been interviewed. The 

study is mainly based on Goffmans roletheory and Asplunds theory on concrete sociality and 

abstract sociality. Other theoretical approaches are Karaseks demand and controle model on stress, 

Maturana och Dávila Yánez understanding in emotions and Alvessons theories of organizational 

culture. I have used a hermeneutic approach as the scientific theoretical approach for the study. 

Through These socialpsychological theories together with the results from the interviews I wanted 

to answer what the importance of the rolestyle for the work as a receptionist is. I concluded that the 

receptionists wellbeing influenced by their rolestyle. The receptionists rolestyle is influenced by of 

course their own personality but also by the work environment. I concluded that the receptionists 

has a great responsibility over their own wellbeing because of their own choice to be stressed or not 

in their practice of the different parts of being a receptionist.

Keywords: Roles, Wellbeing, Stress, Organizational culture, Concrete sociality, abstract sociality. 





Förord

Ett stort tack till de fyra receptionister som ställde upp på intervjuerna i denna studie. Tack för att ni 

talade så öppet och ärligt om er arbetssituation. Utan era givande svar hade jag inte kunnat få den 

insyn som studien krävde. 

Tack till företagets ledning för det visade förtroendet för mig i skrivandet och utförandet av denna 

studie.

Jag vill även ge ett stort tack till min handledare för all input och guidning i framförandet av detta 

arbete.

Halmstad, januari 2011

Alexandra Rosberg



Innehållsförteckning
1.Inledning…………………………………………........................................................................s.1

  1:1 Syfte ….........................….......…………………………..........................................................s.1

  1:2 Frågeställning.............................................................................................................................s.2

  1:3 Definitioner..…………………………………………..............................................................s.2

  1:4 Disposition.................................................................................................................................s.3

2. Bakgrund…………………………………………......................................................................s.3

  2:1 Tidigare forskning …………………………....………….........................................................s.4

  2:1:1 Emotionellt arbete...................................................................................................................s.4

  2:1:2 Rollomdefiniering...................................................................................................................s.4

  2:2  Presentation av företaget………………………............…………...........................................s.5

  2:3 Yrkesbeskrivning.............…………………………………......................................................s.5 

3. Metod…………………………………………............................................................................s.6

  3:1 Vetenskapsteori…………………………………………..........................................................s.6

  3:1:2 Förförståelse……….………………………………..............................................................s.6

  3:2 Val av metod…………………………………..........................................................................s.7

  3:3 Avgränsning i metodval.............................................................................................................s.7

  3:4 Urval…………………………….........…………….................................................................s.8

  3:5 Etisk reflektion ……………….…….........................................................................................s.8

  3:6 Tillförlitlighet …………………………………………............................................................s.9

  3:7 Tillvägagångssätt ………………………………………..........…..........................................s.10

  3:8 Reflektioner från respondenterna.............................................................................................s.12

4. Socialpsykologisk teori ………………………………………….............................................s.12

  4:1 Organisationskultur ………………………………………….................................................s.12

  4:2 Roller… …………………………………………..................................................................s.13

  4:3 Abstrakt och konkret socialitet …………………………………………...............................s.15

  4:4 Välbefinnande ………………………………………….........................................................s.16

  4:4:1 Kulturbiologin syn på välbefinnande....................................................................................s.16

  4:5 Krav och kontroll i arbetslivet …………………………………………................................s.17

5. Resultat ……………………..…………………........................................................................s.18

  5:1 Inledning till det empiriska materialet.....................................................................................s.18

  5:2 Rollen gentemot ledningen………...…………………...........................................................s.18

  5:3  Rollen gentemot kunderna......................................................................................................s.20

 5:4 Rollen gentemot kollegorna......................................................................................................s.22

 5:5 Stress och välbefinnande..........................................................................................................s.23



  5:6 Sammanfattande resultatredovisning.......................................................................................s.25 

 6.Analys..........................................................................................................................................s.25

  6:1 Inledande del............................................................................................................................s.25

  6:2 Rollstil och välbefinnande.......................................................................................................s.26

  6:2:1 Att kunna pendla mellan rollerna…………..........................................................................s.26

  6:2:2 Att acceptera varandras roller……………........................…...............................................s.27

  6:2:3 Att ha en rollstil som är äkta…....………………….............................................................s.29

  6:2:4 Olika rollstilar- Olika förhållningar till stress.......................................................................s.30

7. Sammanfattande diskussion …................................................................................................s.32

8. Reflektioner …...........................................................................................................................s.34

9. Referenser …........................................................…..................................................................s.35

  9:1 Litteraturreferenser ………………………………………….................................................s.35

  9:2 Artiklar ………....…………………………………................................................................s.36

10. Bilagor …..................................................................................................................................s.36

  10:1 Intervjuguide ………………………………………….........................................................s.36



1. Inledning
En receptionists dagliga arbete består av otaliga små och stora uppgifter där den största och 

viktigaste uppgiften är kundbemötandet. Arbetsmiljön kan många gånger vara stressfull då 

receptionisten måste bemöta kunderna på bästa sätt, upprätthålla en god relation med arbetsgivare 

och kollegor samtidigt som resterande arbetsuppgifter utförs. Dessa många uppgifter och relationer 

leder till en ökad press på receptionistens sätt att förhålla sig till olika roller. De ska delvis 

representera företaget de arbetar på genom att bemöta kunden på ett professionellt sätt men 

bemötandet bör också representera dem själva på ett mer personligt plan. Genom min fleråriga 

erfarenhet inom receptionistyrket har mitt intresse vuxit för receptionistens roller och hur dessa 

påverkar receptionistens välbefinnande. Precis som receptionisterna är olika individer med olika 

personligheter så finns det också olika sätt att förhålla sig till sin yrkesroll och sin personliga roll, 

det vill säga rollstilen. Jag anser det viktigt att få en förståelse i om det finns en viss rollstil som 

innebär ett bättre välbefinnande för individen. Genom en ökad förståelse för detta så kan man också 

förbättra receptionistens förutsättningar för att göra ett bra jobb men framförallt för att öka 

välbefinnandet för denna yrkesgrupp. Genom denna studie ges en inblick i hur en receptionists 

vardag ser ut men framförallt en förståelsen för receptionistens rollstilar och välbefinnande. Jag vill 

genom uppsatsen öka förståelsen för hur receptionistens rollstil kan påverka dennes välmående. 

Genom att jag intervjuat fyra receptionister inom samma organisation vill jag ta reda på hur rollen 

inför kunder, arbetskollegor och den resterande arbetsplatsen ser ut. Jag kommer även att titta på 

hur receptionistens förhållning till arbetskulturen ser ut och hur receptionisten förhåller sig till 

denne genom sina roller. Dessutom vill jag se närmare på hur förväntningarna på receptionisten ser 

ut från hela företaget, från ledning till kunder. Eftersom att receptionisten har många olika personer 

och arbetsuppgifter i sitt yrke att förhålla sig till finns det en möjlighet för receptionistens roller att 

bli splittrade. Receptionisten har både en yrkesroll att upprätthålla men bär samtidigt alltid med sin 

personliga roll som är präglad av individens personlighet.

1:1 Syfte

Genom att ta del av intervjurespondenternas upplevelser och förståelse för sin arbetssituation är 

syftet med denna studie att öka förståelsen för receptionistens rollstil och hur denna påverkar 

individens välbefinnande. Genom att respondenterna får berätta om sin vardag på arbetsplatsen kan 

man också urskilja hur de olika receptionisternas rollstil ser ut samt om och hur denna påverkar 
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dennes välbefinnande. 

Uppsatsen kan vidare ge företagets ledning en djupare förståelse i hur receptionisterna på företaget 

mår och även förbättra kommunikationen mellan parterna för ett hållbart och trivsamt arbetsklimat. 

Jag hoppas att studien även kan vara en hjälp i att motverka utbrändhet på arbetsplatser.

1:2 Frågeställning

Frågeställningen för uppsatsen lyder: 

Vilken betydelse har rollstilens utövande i arbetet som receptionist för känslan av välbefinnande?

1:3 Definitioner

I min studie kommer jag att undersöka receptionistens välbefinnande och receptionistens olika 

roller. I denna studie syftar jag välmående till motsatsen av negativa affekter som jag främst har 

kopplat till stress (Kazemi, 2009). Individen påverkas utav de sociala interaktionerna och 

relationerna på arbetsplatsen och det är när dessa inte är till välbefinnande för individen som stress 

kan uppkomma. 

Kazemi delar in välbefinnande i två olika typer där den ena är det hedonistiska synsättet och det 

andra är det eudaimoniska (Kazemi, 2009, s.25). I denna uppsats kommer jag att utgå från det 

hedonistiska synsättet för att definiera välbefinnande (Kazemi, 2009, s.25). Genom detta synsätt 

likställs välbefinnande med tillfredsställelse genom positivt inflytande och med brist på negativa 

affekter såsom stress. Stress är en negativ affekt som således kommer att stå som motsats till 

välbefinnande i uppsatsen (Kazemi, 2009, s.25).

Definitionen av roller och rollstil har jag grundat i Goffmans rollteori och den kommer att 

koncentreras till personens fasad, inramning och framträdanden som presenteras i stycke 4:2 

(Goffman, 2009, s.25 och s.28). Kortfattat består definitionen av hur receptionistens yrkesroll och 

personliga roll ser ut och vad som påverkar dessa.

Arbetskulturen definieras genom receptionistens förhållning till kunder, kollegor och ledning och är 

till stor del grundad i Alvessons bok: Organisationskultur och ledning. Arbetskulturen innefattar 

vilka förväntningar och krav som ställs på receptionisten i de olika relationerna på arbetsplatsen och 
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hur receptionisten förhåller sig till dessa förväntningar och krav. 

I uppsatsen kommer ledningen att nämnas en hel del eftersom respondenterna återspeglar många 

frågor till just ledningen. Definitionen på “ledning” ligger dock vid några av de högsta chefeerna på 

företaget men innefattar dock inte alla utav dem. Respondenterna har uttryckt detta väldigt klart och 

tydligt när de nämnt ledningen under sina intervjuer, de menar att det är en hierarkisk ordning på 

företaget och det är vissa som påverkar företaget mer än andra. Således innefattas inte 

mellancheferna vilket har kommit fram efter diskussion med respondenterna.

1:4 Disposition

Denna studie är indelad i åtta kapitel där det första inledande kapitlet innefattar inledning, 

problemformulering, syfte och frågeställning samt definitioner av begrepp som används i uppsatsen. 

I det följande kapitlet finner man bakgrunden till uppsatsen samt två tidigare studier av Hochschild 

och Hage och Powers. Tredje kapitlet består av metoddelen med bland annat en presentation av 

metodval och avgränsningar kring denna, den vetenskapliga ansatsen för uppsatsen, 

tillvägagångssättet samt en etisk reflektion med flera. Fjärde kapitlet innehåller teorimotiveringar 

samt presentationer av de socialpsykologiska teorier som jag använt mig utav för denna studie. 

Femte kapitlet är resultatdelen där materialet från intervjuerna presenteras. Sjätte kapitlet består av 

analysdelen där det empiriska materialet analyseras med hjälp utav de socialpsykologiska teorier jag 

presenterat i teoridelen. Sjunde kapitlet är en sammanfattande diskussion av slutsatserna utav 

arbetet och i det sista kapitlet följer en allmän reflektion kring uppsatsen.

2. Bakgrund
I denna del presenteras bakgrundsfakta för receptionistyrket samt av arbetsplatsen som studien 

utförts på. Detta för att visa på vilka kvaliteter som krävs i receptionistyrket men även för att få en 

inblick i hur receptionisternas arbetsplats ser ut. I denna del presenteras också två tidigare studier 

där den första är en artikel från Hochschild där hon diskuterar hur emotionellt arbete är uppbyggt 

och hur det påverkar individens välmående (Hochschild, 1979). En receptionist har ett emotionellt 

arbete på så sätt att denne har många förväntningar och krav på hur denne ska fungera i vissa 

sociala situationer främst i kundbemötandet. I denna studie ställs stress och välbefinnande som 

motsatser till varandra, då stress ofta är en negativ affekt för individen (Kazemi, 2009, s.25). I 

enlighet med inledningen av uppsatsen ligger studiens fokus såväl kring receptionistens 

välbefinnande men också sättet receptionisten utövar sin rollstil. Den andra tidigare studien jag 
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använt mig utav är av Hage och Powers kring rollomdefiniering. Denna teori visar på att det finns 

en ökad stressfaktor för bland annat receptionister att kunna hantera sina roller på bästa sätt utifrån 

sitt egna välbefinnande, men även för organisationens effektivitet och lönsamhet (Hage och Powers, 

1992). 

2:1 Tidigare forskning

2:1:1  Emotionellt arbete

Arlie Hochshild diskuterar vad människans emotionella arbete påverkas utav (Hochshild, 1979, 

s.551-556). Hochshild menar att oavsett situation såsom i ett kortspel eller när vi hälsar på en annan 

person så består interaktionerna av som hon uttrycker det ”minigovernment”, där valutan består av 

att man bemöter eller ger personen det man tror den vill ha och tillbaka får vi en bibehållen vänskap 

eller kontakt (Hochshild, 1979). 

Hochshild menar att det är i framförallt medelklassarbeten som kraven kring att utföra emotionellt 

arbete ökat, det vill säga kraven att kunna hantera sina känslor i olika situationer. Hochshild menar 

att våra emotioner styrs utav sociala regler som vi uppfattar att vi behöver rätta oss efter. Med 

sociala regler menar Hochshild samhällets tvång på individen att en viss emotion är kopplad till en 

viss situation. Ett exempel kan vara att vi på bröllop förväntas visa emotionen glädje. Hochshild 

menar att individen alltid försöker anpassa sig efter rådande förhållanden när det kommer till 

emotioner (Hochshild, 1979, s.552). 

2:1:2 Rollomdefiniering

Hage och Powers menar att det nya samhället kräver en rollomdefiniering där riktningen ter sig mer 

mot kreativa och komplexa jag. Med kreativa och komplexa jag menar Hage och Powers att det 

måste finnas fler identiteter av en själv och inte bara en enda identitet. Således kräver samhället att 

människan är mer flexibel och lättare kan hantera olika förändringar. Genom fler identiteter menar 

Hage och Powers att problem lättare kan lösas genom att ingångsvinklarna blir flera för problemet. 

Det blir också inom yrkeslivet viktigare att kunna samarbeta och lyssna, det vill säga att ha 

förmågan att arbeta i team. Detta nya samhälle kan komma att leda till rollkonflikter och 

rollmisslyckande menar Hage och Powers. Detta eftersom att människan måste omdefiniera sina 

roller och bli mer kreativa och komplexa, detta kan i sin tur leda till en rollkonflikt mellan det 

personliga jaget och yrkesrollen. Det finns en tröghet i att förändra mönster och beteende menar 

Hage och Powers vilket kan leda till misslyckande i en rollomdefiniering. Studien visar på hur 
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dagens samhälle kräver mer och mer utav individen att arbeta med förhållningen till sina roller. 

Vidare visar den även på hur en felaktig rollomdefiniering kan leda till att individen känner ett 

misslyckande över sitt rollutövande vilket är relevant för denna studie då den riktar sig till just roller 

och rollförhållningen. Hage och Powers studie visar på vad dagens samhälle kräver av individens 

rollförhållning (Hage och Powers, 1992). 

2:2 Presentation av företaget

Denna studie är gjord på ett träningsföretag i en större stad i Sverige, på en utav träningsföretagets 

anläggningar. Receptionisterna arbetar i grupp där gruppen består av fyra till fem personer som är 

ordinarie personal. De arbetar med olika kollegor beroende på vilken dag och tid de arbetar. Utöver 

dessa personer tillkommer även extrapersonal som arbetar främst på helger eller när någon i 

ordinarie personalen är sjuk eller ledig. På anläggningen har all ordinarie personal sitt 

ansvarsområde där en utav receptionisterna har ett yttre ansvar gällande den dagliga driften av 

anläggningen. Det finns en ömsesidig kommunikation mellan denna person och ledningen. 

Ledningen ger direktiv för hur anläggningen ska skötas och personen kan sedan rapportera hur 

arbetet går eller om vad som saknas på anläggningen etc. Utöver detta ansvar har personen 

sedvanliga receptionist-uppgifter liksom de andra ordinarie receptionisterna. 

2:3 Yrkesbeskrivning

Efter att ha spenderat några timmar under en dag på företaget så har jag fått en inblick och 

beskrivning i hur receptionisternas dagliga arbete ser ut. Receptionistens främsta arbetsuppgift när 

det kommer till kundkontakten är att behandla kunden på bästa möjliga sätt. Vidare är den allmänna 

skötseln utav anläggningen såsom städning och reparation av utrustning också en utav 

arbetsuppgifterna. Dessutom tillkommer olika ansvarsområden för varje receptionist såsom inköp 

med mera. Receptionisterna har även beskrivit vilka kvaliteter och erfarenheter som efterfrågas hos 

en receptionist. Som receptionist sköter du en mängd uppgifter, ofta samtidigt. Just därför är 

kvaliteter som att kunna prioritera bland uppgifter och att vara stresstålig något varje receptionist 

bör besitta. Receptionisten bemöter kunder både i telefon och på anläggningen och sköter större 

delen av kundkontakten för företaget. Receptionisten är ansiktet utåt, en representant för företaget 

och är därför en viktig del i en fungerande organisation. Att ta hand om kunder på ett bra sätt är en 

förutsättning för att arbeta som receptionist. Däremot krävs det ofta inte någon utbildning för att 

arbeta som receptionist utan personlighet och tidigare erfarenheter av yrket är en större merit.
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3.Metod
3:1 Vetenskapsteori

Jag har valt att använda mig utav hermeneutiken som vetenskapsteoretisk ansats där jag har tolkat 

mitt resultat genom den så kallade hermeneutiska cirkeln (Allwood, 1999, s. 88). Tolkningen 

pendlar därför mellan min förförståelse och den data som samlats in. Den hermeneutiska cirkeln 

innebär enligt Schleiermacher i Allwood och Eriksons bok (1999) att för att tolka ett resultat måste 

man se till helheten av resultatet såväl som till varje liten dels resultat för sig (Allwood,1999, s.78). 

Vid första anblick på materialet, i denna studie intervjuerna, skapas en helhetsbild (Repstad, 2007, 

s.137). Därefter går man ner till olika delar och hittar teman för att därefter ha en mer reflekterande 

uppfattning av helheten än vid första anblicken (Repstad, 2007, s.137). 

 

Genom hermeneutiken har jag fått ihop min resultatdel genom att precis som Ödman (2007) 

beskriver det: att lägga ett pussel. Från att till en början bara se resultatet utan riktning eller vad som 

ska komma ur materialet, för att sedan hitta samband och liknande svar hos respondenterna som 

sätts ihop till en del. Därefter blir dessa bitar större och större för att sedan bilda en helhet där 

resultatdelen är färdig i sin utformning (Ödman, 2007, s.97-98). Hermeneutiken innebär också att 

man arbetar med att tolka tecken, att tyda tecken som är väsentliga för studien eller inte (Ödman, 

2007, s.13). För att veta vad som är väsentligt eller inte måste det föreligga en viss förförståelse för 

att kunna orientera sig i materialet (Ödman, 2007, s.13). Hermeneutiken menar att vi dock aldrig 

kan gå ifrån vår egna tolkning av verkligheten när vi gör en tolkning. Därav är det naturligt att jag i 

nästa stycke kommer in på vad som har styrt min förförståelse för denna studie.

3:1:2 Förförståelse

Mitt intresse för receptionistyrket kommer som nämndes tidigare från att jag själv och vänner till 

mig har jobbat eller jobbar inom servicesektorn. Genom detta fick jag upp ögonen för hur

arbetsuppgifterna ökat för just receptionisten i jämförelse med för bara 10-15 år sedan. Bortsett från 

utökade arbetsuppgifter har den sociala kompetensen och kunskaper kring den mänskliga 

psykologin ökat och är numera ett krav för receptionisten. Inom yrket finns det stora påfrestningar 

på receptionisten då denne har många relationer att förhålla sig till samtidigt som arbetsuppgifterna 

är många. Detta tror jag är en bidragande faktor till att receptionistyrket är ett utsatt yrke för 

utbrändhet. Mina och vänners upplevelser och erfarenheter som receptionist har således påverkat 

min förförståelse för yrket.
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3:2 Val av metod

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod för denna studie. Jag valde denna 

metod eftersom receptionisternas egna uppfattningar av deras arbetsplats skulle ligga i fokus utan 

inverkan av deras kollegor. Intervjuer ansåg jag passade bäst i jämförelse med enkäter där 

respondenterna hade kunnat diskutera frågorna sinsemellan. En observation hade kunnat 

komplettera intervjuerna men av främst etiska skäl valde jag bort denna metod vilket kommer att 

diskuteras djupare i nästa stycke. Jag ansåg att en observation inte hade passat som ensam metod då 

resultatet enbart hade byggt på mina observationer och tolkningar. Jag ville få så personliga och 

ärliga svar som möjligt från respondenterna vilket jag ansåg att enskilda intervjuer kunde bidra bäst 

till.

Intervjuerna valde jag att hålla semistrukturerade då jag såg fördelen i att det fanns utrymme för 

följdfrågor om svaren inte var tillräckligt tillfredsställande. Jag såg även fördelen i att en 

semistrukturerad intervju lämnade utrymme för att bygga upp ett samtal som känns avslappnat 

genom att man inte bara pratar kring intervjufrågorna (Trost, 1993). En nackdel med att hålla 

semistrukturerade intervjuer kan vara att det saknar full struktur vilket gör att samtalet måste kunna 

styras upp av mig som forskare om samtalet skulle flyta iväg åt fel håll. En annan fördel med 

semistrukturerade intervjuer är att frågorna inte behöver följa en viss ordning utan att respondenten 

kan prata fritt och där jag kan styra upp samtalet om det skulle behövas. 

3:3 Avgränsning i metodval

Till en början var jag intresserad av att använda mig utav en kombinerad metod i form av intervjuer 

och en observation. Ur en etisk och resultatmässigt synpunkt passade det dock bättre med enbart 

intervjuer. Ur en etisk synpunkt kändes det fel att intervjurespondenterna som jag redan har en slags 

relation till läser denna studie och ser att de blivit observerade. Detta tror jag hade skapat en 

osäkerhet kring tillförlitligheten till mig som forskare samt att respondenterna skulle anse sitt 

deltagande i studien för personlig. Repstad varnar att man ska vara försiktig när det gäller att 

befinna sig på ett fält man redan känner till vilket fick mig att välja enbart intervjuer som metod 

(Repstad, 2007, s.40-41).

Dessutom hade studien blivit alltför omfattande och tiden skulle inte räcka till för att göra en 

tillräckligt ingående jämförelse mellan metoderna. Istället användes kvalitativa intervjuer så att 

resultatet och analysen av dessa blev mer ingående och rättvisa. 
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3:4 Urval

För min studie ville jag intervjua en grupp receptionister på en och samma anläggning för att 

respondenternas situation skulle vara någorlunda liknande. Jag ville intervjua fyra personer som 

jobbade heltid på anläggningen för att lättare kunna jämföra deras svar och få mer tillförlitliga svar. 

En som bara befinner sig på arbetsplatsen 10 timmar i veckan upplever troligtvis inte arbetsplatsen 

som lika stressfull som någon som jobbar heltid.

På grund av etiska skäl som framförs i stycke 3:5 så skedde inte urvalet genom kriterier såsom 

ålder, kön eller hur länge personen arbetat på anläggningen. En utav respondenterna har större 

ansvar än de andra receptionisterna genom en mindre chefsroll. Personen har samma 

arbetsuppgifter som de andra och dennes yrkestitel är även receptionist men med ett större ansvar 

över anläggningen än de övriga.

De respondenter som valdes till intervju är personer som jag har träffat tidigare. Det kan finnas både 

för- och nackdelar med detta men Repstad menar att det finns en hel del att vinna på detta urval 

(Repstad, 2007, s.91). Genom att forskare och respondent redan känner till varandra kan det kännas 

svårare för respondenterna att undanhålla eller förvränga något svar i intervjun (Repstad, 2007, 

s.91). En fördel kan även vara att respondenterna känner sig mer avslappnade med en forskare de 

träffat tidigare. Sammanfattningsvis är den urvalsmetod jag använt mig utav ett bekvämlighetsurval 

(Trost, 1993). För mig var detta urval väldigt passande då jag ansåg den praktisk för sammanhanget. 

Det negativa kan vara att man inte vet vad man får för respondenter eftersom att de inte är utvalda 

med avseende på specifika kriterier (Trost, 1993).

3:5 Etisk reflektion

Det var viktigt för mig att respondenterna fick en positiv erfarenhet av att ställa upp i denna studie 

och att de kände sig avslappnade under intervjun. De blev fullt informerade om deras anonymitet i 

studien och att de fick godkänna intervjuutskriften innan publiceringen. Jag ansåg att den bästa 

platsen för intervjuerna var på en neutral plats utan påverkan från omgivningen för att ytterligare 

skydda respondenternas identitet.

Eftersom att ålder och kön inte direkt var relevant för denna studie har dessa frågor inte ställts under 

intervjun. En annan anledning var att organisationen och respondenterna skulle förbli anonyma. 

Intervjurespondenterna nämns därav endast som intervjuperson 1, intervjuperson 2 och så vidare i 
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citaten i resultatdelen.  

Vidare för att inte avslöja respondenternas identitet så var det viktigt att man genom svaren inte 

kunde utläsa respondenternas identitet som när de själva nämnt sina eller kollegors namn. Just 

därför har text som hade kunnat avslöjat någons identitet inte använts i studien (Trost, 1997, s.92). 

För mig var det även viktigt att respondenten kände att de kunde stå för vad de sagt under intervjun 

även i efterhand. Just därför fick varje respondent godkänna sin intervjuutskrift.

Under intervjuerna kom ledningen på tal en hel del och jag vill förtydliga att detta är 

respondenternas uppfattningar och känslor kring sitt arbetsklimat där de har talat fritt och öppet om 

vad de tycker och tänker. Vidare visade det sig att en del frågor var känsliga att besvara för 

respondenterna. Detta eftersom intervjuerna handlar om förhållandet till deras kollegor och ledning 

som är människor som de arbetar dagligen med. Detta kan ha kommit att påverka respondenternas 

svar men genom att intervjuerna är konfidentiella finns en förhoppning om att dessa relationer inte 

färgat svaren allt för mycket.

Precis som Trost menar i sin bok ”Kvalitativa intervjuer” så har jag reflekterat över hur intervjuerna 

kunde påverka deras arbetssituation (Trost, 1992, s.92). Men då studien är fullt konfidentiell ser jag 

den endast som något positivt. 

3:6 Tillförlitlighet 

Efter intervjuerna fick respondenterna läsa igenom transkriberingen av sin intervju, detta var en 

försäkran i att jag uppfattat rätt från ljudupptagningen (Denscombe, 2009, s. 266). Dessutom gav 

det möjlighet för respondenterna att kommentera sin egen intervju. Det var inte någon utav 

respondenterna som kände att de ville ta bort något men däremot var det en respondent som kände 

att något som sagts i intervjun möjligen kunde missuppfattas i textform. Därav ändrades en mindre 

bit av denna intervjuutskrift för att matcha intentionen i vad som sades.

Jag var rädd att den rätta intervjustämningen inte skulle infinna sig på grund av att respondenterna 

inte var bekanta med min roll som forskare. Det visade sig att vår tidigare relation gjorde 

intervjuerna mer avslappnade. Mycket tanke lades ner på förberedelser inför intervjuerna för att 

respondenterna skulle känna sig avslappnade och även för att jag skulle inge trovärdighet och 

skicklighet för studien (Denscombe, 2009, s.143). Förberedelserna bestod bland annat av att se över 

inspelningsutrustningen samt ett kort samtal med respondenten innan intervjun satte igång.
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Jag har reflekterat över hur stämningen var under intervjuerna och redan vid andra intervjufrågan 

kändes samtliga respondenter avslappnade (Trost, 1997). Eftersom att denna studie bygger på 

respondenternas svar var frågan hur pass tillförlitliga svaren var. Jag litar fullt på att 

respondenternas svar är tillförlitliga då jag inte anser att något skulle mana dem till att tala 

osanning. Däremot kan jag tänka mig att det finns svar som utelämnats från en eller två 

respondenter. Detta vet jag inte med säkerhet men med tanke på att en utav intervjuutskrifterna 

korrigerades så finns det en möjlighet att fler utav respondenterna tänkte sig för gällande 

framförandet av kritik mot kollegor.

Jag upplevde att den sista frågan var speciellt lyckad för uppsatsen då respondenterna själva fick 

mer utrymme att tillägga sådant som de ansåg viktigt.

Efter att jag intervjuat alla fyra respondenter förstod jag vilka frågor som var mer betydelsefulla än 

andra för min frågeställning och syfte. Några av intervjufrågorna var överflödiga och användes inte 

alls i resultatdelen. Jag ser dock en fördel i att några frågor var oväsentliga då de bidrog till att tolka 

och förstå respondenterna bättre. I efterhand förstår jag att det hade varit bra att hålla en testintervju 

innan intervjuerna officiellt satte igång, för att bättre förstå vilka frågor som kunde uteslutas.

Min studie är liten med enbart fyra intervjuer vilket gör det till en begränsad studie. Den fyller dock 

ett syfte för företaget där studien utförts på eftersom ledningen får en inblick i hur deras anställda 

upplever sin yrkesroll på företaget. Även för utomstående kan denna studie förhoppningsvis öka 

nyfikenheten kring rollstil eller välbefinnande för denna yrkesgrupp.

3:7 Tillvägagångssätt

Jag hade redan en etablerad kontakt med företaget vilket underlättade dels arbetet med att skaffa 

intervjurespondenter dels ledningens godkännande av studien. Intervjurespondenterna blev 

tillfrågade personligen om de ville medverka i studien. Därefter följdes kontakten upp via telefon 

för datum och tid för intervjun. Under samma period skickade jag mail till ledningen om förfrågan 

om jag fick intervjua fyra receptionister på deras företag. I detta mail fick ledningen kortfattad 

information om studiens syfte och information om att de innan publicering kunde få tillgång till att 

läsa uppsatsen. Detta mail gav en försäkran att som Denscombe menar att forskaren visar på 

trovärdighet och skicklighet för sin studie (Denscombe, 2009, s.143). Responsen från ledningen var 

mycket positiv och de godkände att studien utfördes på företaget.  
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Intervjurespondenterna fick i förväg reda på hur lång tid intervjun skulle pågå och även vad för 

slags studie de medverkar i. De blev även informerade om att de är helt anonyma som respondenter 

och att de har möjlighet att läsa igenom transkriberingen av deras intervju för godkännande innan 

publicering. Respondenterna blev även informerade om att ledningen har godkänt studien och att 

ledningen får möjlighet att läsa igenom hela studien i sitt färdiga skick.

Jag visste redan inom vilka områden intervjuerna skulle koncentreras till och min intervjuguide var 

redan färdig innan det positiva svaret från respondenter och ledning kommit. Min tanke var att 

utifall svaret var negativt så skulle studien utföras på ett liknande företag.

I utförandet av min intervjuguide funderade jag först kring vilka områden som skulle innefattas för 

att sedan utforma frågor som passade in under respektive område. Jag följde min intervjuguide 

genom frågorna följde en ordning som kändes logiskt i förhållande till hur intervjun utvecklades. 

Jag har valt att ställa följdfrågor när svaren inte varit tillräckligt uttömmande eller där jag uppfattat 

att respondenten skulle vilja utveckla sina tankar mer.

Intervjuerna hölls under samma vecka i en lokal i samma hus som arbetsplatsen. Rummet låg 

avsides från receptionisternas arbetsplats och var på så sätt till viss del neutral mark (Denscombe, 

2009). Denna lokal var en lugn och ostörd plats som var en gynnsam miljö för intervjuerna 

(Denscombe, 2009, s.143). Intervjun skedde enskilt där jag intervjuade varje respondent var för sig. 

För att den intervjuade skulle känna sig så bekväm som möjligt var placeringen för intervjun i 90 

graders vinkel gentemot varandra (Denscombe, 2009, s.143). Enligt Denscombe är detta det 

bekvämaste sättet både för forskaren och respondenten då man kan ha ögonkontakt utan att det 

känns konfronterande (Denscombe, 2009, s.143). 

Precis innan intervjun började hölls ett avslappnat samtal där bland annat tekniken testades, som i 

detta fallet var diktafonen (Denscombe, 2009, s.146-147). Samtalet gav respondenten möjlighet att 

“känna in” hur jag som forskare är och samtidigt gör att respondenten känner sig mer avslappnad i 

situationen (Denscombe, 2009, s.151). Intervjun spelades som sagt in via en diktafon och genom 

användning av denna lämnas det utrymme för forskaren att notera kroppsspråk och känslor som 

kommer upp under intervjun (Denscombe, 2009, s.146). 

Jag lät delvis min förförståelse stå som hypoteser tills all data var insamlad och analyserad. För 
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precis som Trost menar så är det omöjligt att fullt ut vara objektiv inför en studie då jag i 

intervjuerna även ställer följdfrågor. En självklarhet var dock att mina egna åsikter inte fick synas 

och påverka respondentens svar (Trost, 1997, s.103)

Att få fram så bra intervjufrågor som möjligt var avgörande för att få fram så ärliga och 

uttömmande svar som möjligt. Det jag framförallt tänkte på när jag utformade intervjufrågorna var 

att de var kopplade till den socialpsykologiska teori jag valt och såklart min frågeställning. 

Samtidigt var det viktigt att frågorna inte skulle vara ledande och att de inte var för personliga, det 

vill säga inte uppfattades som stötande för respondenten. Intervjufrågorna gick i en ordning som var 

relevant för just den intervjun och ställdes i en ordning så att respondenten tydligt kunde följa en 

röd tråd. Jag valde att intervjua fyra personer för djupare intervjuer som innehöll 17 frågor som 

sedan vid behov utvidgades med följdfrågor.

3:8 Reflektioner från respondenterna 

Alla respondenter tyckte att det var kul att ställa upp på intervjun. Men som nämndes tidigare så 

förstod jag att en del frågor skulle upplevas som känsliga att besvara för respondenterna. Detta 

eftersom att respondenterna inte vill såra eller göra någon ledsen med sin åsikt. Reflektionerna när 

respondenterna läst igenom sina intervjuutskrifter var merparten positiva där de kände sig bekväma 

med vad som skulle publiceras. Som nämndes tidigare så gjordes dock några få ändringar av en 

utav respondenternas intervjuutskrifter.

4. Socialpsykologisk teori
Mina huvudteorier för uppsatsen är Goffmans rollteori, Asplunds socialitets begrepp samt Kazemis 

teori kring välbefinnande. Dessa tre teoretiker är centrala för min studie då mitt syfte fokuserar just 

på rollstil och välbefinnande. Tillsammans med en teorimotivering presenteras samtliga teorier 

nedan. 

4:1 Organisationskultur 

Jag inleder min teoretiska del med Alvesson som beskriver hur viktigt det är för företag att ha en 

välfungerande organisationskultur (Alvesson,2009). Genom att förstå företagets organisationskultur 

förstår man vilka problem men också förutsättningar som finns på företaget. Alvessons teorier är 

mindre centrala för denna studie och är således inte en huvudteori för detta arbete. Jag har använt 

mig utav hans teorier dels för att visa på studiens aktualitet när det kommer till betydelsen av att ha 
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välmående personal på sitt företag. Dels för att visa på att organisationskulturen är ”grunden” för de 

sociala regler och värderingar som företaget har för sina anställda. Detta påverkar således de 

anställdas, receptionisternas sätt att förhålla sig till sin rollstil och sitt välbefinnande. 

Alvesson visar i sin bok “Organisationskultur och ledning” på hur viktigt en välfungerande 

organisationskultur är för att ha ett välfungerande företag (Alvesson, 2009, s.10). Alvesson menar 

att det finns många delar i företaget som måste fungera såsom att vara vinstdrivande, att företagets 

värderingar eftersträvas men även att personalen är välmående (Alvesson, 2009, s.225). Vidare 

diskuteras värdet av likasinnade tolkningar och värderingar av regler och symboler på företaget 

(Alvesson, 2009, s.30). Olika individer kan uppfatta en och samma sak på två olika sätt, just därför 

är det viktigt att förklaringen till en regel kommer fram på det sätt som önskades av exempelvis 

ledningen. 

Alvesson menar att det finns olika typer av kontrollmedel som är mer eller mindre effektiva när det 

gäller att ha ett vinstdrivande företag och samtidigt bibehålla en välmående personal (Alvesson, 

2009, s.28). Han menar att den formella hierarkin är ett av de mindre effektiva kontrollmedel ett 

företag kan använda sig utav (Alvesson, 2009, s.28). En hierarki innebär att företaget är uppbyggt 

som en trappa där chefen är längst upp för att sedan fortsätta nedåt med underchefer och arbetare 

etc. 

4:2 Roller

I många yrken uppkommer frågan om de anställda spelar en roll på arbetsplatsen och en annan när 

de går därifrån. Lägger de arbetet på hyllan när de går hem för dagen eller har de inte problem med 

att ringa upp en kund eller kollega efter arbetstid? Vart börjar och slutar ditt “arbetsjag” respektive 

“privatjag”? Goffman är en teoretiker som har diskuterat de olika roller och fasader vi använder oss 

av i livet och således i arbetslivet (Goffman, 2009). Dessa frågor är centrala i min uppsats och 

tillhör ett av mina huvudsyften, rollstilen. Goffmans teorier är användbara genom att man ser till 

hur människor använder sig utav sina roller på olika sätt i olika situationer.

Goffman skriver i sin bok “Jaget och maskerna” om individens olika framträdanden och hur dessa 

kan te sig (Goffman, 2009, s.25). I våra framträdanden innehar individen en fasad och med fasad 

menar Goffman det beteende man visar upp i en viss situation (Goffman, 2009, s.28). Fasaden kan 

påverkas av en så kallad inramning, fasaden kan således ändras och påverkas av om individen är på 
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sin arbetsplats, i hemmet eller pratar med olika individer (Goffman, 2009, s.28). Fasaden är som 

Goffman nämner det platsbunden som den är genom en inramning, exempel arbetsplatsen 

(Goffman, 2009, s.29). Fasaden kan påverkas utav rutiner på en arbetsplats såsom inom vårdyrken 

där det finns speciella rutiner kring renlighet och integritet (Goffman, 2009, s.32).

Ett annat begrepp utav Goffman är idealisering som innebär att man idealiserar sitt egna beteende 

(Goffman, 2009, s.39). Man idealiserar sitt beteende på grund av den inramning individen befinner 

sig i såsom arbetsplatsen (Goffman, 2009, s.39). Arbetsplatser präglas ofta av olika normer och 

värderingar vilket sätter en standard för hur arbetskulturen ska se ut (Alvesson, 2009, s.30). En 

idealisering innebär att man idealiserar sitt beteende utefter vad platsen eller personen kräver, 

exempelvis arbetskulturen. På en annan plats syns inte just denna idealiseringen lika starkt som den 

ursprungliga platsen där den formats på (Goffman, 2009, s.39). Jag citerar ur Goffmans bok vad 

teoretikern Cooley menar med idealisering: 

“Om vi aldrig försökte förefalla vara lite bättre än vi är, hur skulle vi då kunna förbättra eller  

´trimma oss själva utifrån och in ”. (Goffman, 2009, s.39)

Goffman tar även upp begreppet tron på rollen (Goffman, 2009, s.25). Begreppet behandlar det 

beteende eller roll individen använder sig av i olika situationer och med olika människor. Genom 

denna teori kan man titta på äktheten i en individs beteende, inte bara från observatörens synvinkel 

utan även om individen själv anser sitt beteende vara äkta. Det finns två sidor att se det ifrån enligt 

Goffman, det första där individen själv anser sitt beteende vara äkta. Detta även om utomstående 

tycker det är äkta eller inte. Det andra är att individen själv är medveten om att den “spelar en roll” 

och således inte är sitt äkta jag. Goffman menar att när det kommer till tron på rollens äkthet så 

finns det två olika extremer. Goffman menar att man inte bara ska titta på hur utomstående 

observatörer uppfattar äktheten i individens agerande utan även individens egna syn på sitt agerande 

och dess äkthet. Den ena sidan innebär att individen ser sitt agerande som helt och hållet äkta. Den 

andra sidan är den cyniska individen som reflekterar över äktheten i sitt agerande och förstår när det 

är äkta respektive oäkta. För denna individ spelar det mindre roll i hur andra uppfattar honom eller 

henne, personen kan istället ha beteendet för att uppnå någonting. Goffman menar dock att den 

cyniska individen inte bara beter sig på ett visst sätt för egen vinning. Den cyniska kan också mer 

eller mindre påtvingas beteendet för att det är det bästa utgångsläget för omgivningen såsom en viss 

arbetskultur på arbetsplatsen. (Goffman, 2009, s.25 och s.26) Precis som Goffman beskriver det:
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                            “Vi vet att det inom serviceyrkena finns representanter som i vanliga fall brukar  

vara uppriktiga men som ibland tvingas lura sina kunder eller klienter eftersom de senare nästan 

tigger om det”. (Goffman, 2009, s.26)

4:3 Abstrakt och konkret socialitet

Jag använder mig utav Asplunds begrepp kring abstrakt och konkret socialitet som en hjälp i att 

beskriva hur utövandet av rollstilen kan se ut och vad det påverkas utav (Asplund, 1987, s.29). 

Genom denna teori vill jag visa på två olika sätt att respondera till omgivningen på, som i detta fall 

kunder, ledning och kollegor. Genom detta får man en förståelse för hur receptionistens rollstil ser 

ut, vad den påverkas utav och om denna stil utmynnar i välbefinnande eller i att individen mår 

dåligt. Asplunds socialitetsbegrepp samt Goffmans rollteori hör således ihop då de båda riktar sig 

till rollstilen som är ett av mina centrala begrepp i uppsatsen.

Asplund beskriver i sin bok “ Det sociala livets elementära former” hur människan är en socialt 

responsiv varelse, det vill säga att det faller naturligt för människan att svara till sin omgivning 

(Asplund, 1987, s.29). Han delar genom Tardes teorier in människans olika sätt att besvara andra 

individer på (Asplund, 1987, s.29). Tarde menar att det finns två olika personstilar att respondera 

till, den konkreta socialiteten och den abstrakta socialiteten (Asplund, 1987, s.159). Vad man kan 

tolka ur Tardes begrepp är att vi responderar med varandra på olika sätt. Det är rimligt att säga att 

den abstrakta socialiteten visar på känslan av förväntningar där vi i motsats till den konkreta 

socialiteten förväntar oss något av den andra, kanske efter hur vi själva tänker och agerar (Asplund, 

1987). I den konkreta socialiteten kan man istället se att man ömsesidigt accepterar varandras roller 

(Asplund, 1987). Emotionen förväntningar kan likställas med den abstrakta socialiteten, exempelvis 

den rollförväntan som vi har på oss i arbetslivet (Asplund, 1987). Det sätt vi utövar vår yrkesroll har 

att göra med de uppfattningar som vi själva har genom vårt yrke. Eftersom att alla individer har 

olika förväntningar, förståelse och synsätt så kan vi inte förvänta oss att utövandet av yrkesrollen 

ser ut som vårt eget utövande. På detta sätt kan receptionisterna i denna studie ha olika syn på 

yrkesrollen även om de alla innehar samma yrkestitel. De två olika socialiteterna står dock inte för 

endera bra, endera dåligt. Det handlar snarare om att individen måste balansera sina relationer, att 

både kunna ha förväntningar på varandra men även acceptera att förväntningarna inte alltid blir 

uppfyllda. 
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4:4 Välbefinnande

Min huvudteori kring välbefinnande är av Kazemi som menar att välbefinnande handlar om de 

sociala interaktionerna och relationerna (Kazemi, 2009, s.25). Vidare har jag använt mig utav 

Karaseks krav och kontrollmodell för att visa på hur individen påverkas av ett högt kontra lågt 

utrymme för krav eller kontroll på arbetsplatsen (Allvin, 2006, s.141-142). Jag har även valt att ha 

med en kort bit utav Kindblads tolkning av kulturbiologins syn kring välbefinnande av Maturana 

och Dávila Yánez (Kindblad, 2010). Detta för att visa på vad som nämndes i inledningen, att genom 

att bli accepterad som individ och allt det innebär upplever individen välbefinnande. Detta är vad 

hela min teoretiska synpunkt kring välbefinnande vilar på, det vill säga genom acceptans och 

positivt inflytande från sociala interaktioner och relationer upplever individen välbefinnande 

(Kazemi, 2009). När det däremot inte finns tillfredsställande utrymme för krav och kontroll kan 

individen uppleva stress, vilket Kazemis teori kring välbefinnande och Karaseks krav och 

kontrollmodell visar på (Kazemi, 2009 och Allvin, 2006).

I Ali Kazemis bok ” Välbefinnande i arbetslivet” diskuterar Kazemi hur vi påverkas av vår 

arbetsmiljö samt definierar vad välbefinnande i arbetslivet är (Kazemi, 2009, s.15-16 ). Kazemi 

menar att välbefinnande kan delas in i två olika fält, det hedonistiska och det eudaimoniska 

synsättet där det hedonistiska är relevant för denna studie (Kazemi, 2009, s.25). Det hedonistiska 

synsättet innebär att välbefinnande kan likställas med tillfredsställelse genom positivt inflytande, 

där negativa affekter främst stress uteblir eller hålls till ett minimum (Kazemi, 2009, s.25). För att 

illustrera hur Kazemi menar att socialpsykologin undersöker välbefinnande citerar jag honom: 

” Välbefinnande bärs inte upp av enskilda individer utan av individer i ett socialt sammanhang” 

(Kazemi, 2009, s.26).

Det vill säga det är det sociala sammanhanget som påverkar individens välbefinnande. Kazemi 

menar att välbefinnande kommer från den sociala interaktionen på arbetsplatsen. 

4:4:1 Kulturbiologins syn på välbefinnande

Denna teori står i bakgrunden för de andra teorierna och är således inte en utav huvudteorierna för 

studien. Varför jag använt mig utav Kindblads förståelse utav kulturbiologin är för att visa på vad 

som nämndes tidigare, när man ömsesidigt accepterar varandra som individer och dess olika roller 

skapas välbefinnande. Kindblad utgår i sin bok utifrån kulturbiologin av Humberto Maturana och 
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Ximena Dávila Yánez där han diskuterar vad som påverkar människans välmående. Han menar att 

det är genom att bevara sociala och kärleksfulla relationer som bidrar till ett ökat välmående för 

individen (Kindblad, 2010, s.314). Han förklarar vidare att välmående likställs med hälsa i det 

svenska ordförrådet. Hälsa definieras både som den fysiska hälsan men finns även genom sociala 

relationer där vi lyssnar och ser varandra och genom detta visar en acceptans gentemot varandra 

som individer (Kindblad, 2010, s.315). 

4:5 Krav och kontroll i arbetslivet

Denna modell finns med i Allvins m fl. bok “Gränslöst arbete” och är utformad av Karaseks och 

Theorell och ska visa på hur krav och kontroll påverkar individen i arbetslivet (Allvin, 2006, s.140). 

Den visar även på hur arbetsklimatet påverkar individen beroende på om det är en avspänd eller 

spänd arbetssituation (Allvin, 2006, s.140). Modellen behandlar även stress som kan genereras av 

för låga eller för höga krav. I modellen invävs även hur stor kontroll individen har över sin 

arbetssituation i form av exempelvis arbetsuppgifter och att ta beslut (Allvin, 2006, s.140).

Individen som känner att denne har hög kontroll över sin arbetssituation kan också hantera och 

klara av höga krav. Viceversa gäller för den som har låg kontroll som då har svårare att hantera höga 

krav (Allvin, 2006, s.141). En ytterligare dimension till denna modell är om arbetssituationen är 

avspänd eller inte (Allvin, 2006, s.140). Allvin menar att den ideala arbetssituationen för en anställd 

är en god balans i krav och kontroll på arbetsplatsen (Allvin, 2006, s.141). Genom denna balans kan 

en strategi utvecklas för hur man ska hantera en stressad situation i framtiden. Detta skapar goda 

förutsättningar för den anställdes välmående i framtiden (Allvin, 2006, s.141). 

Till denna modell kan även det sociala stödet tilläggas (Allvin, 2006, s.141). Det sociala stödet 

innebär på en behovsnivå hur relationen med kollegorna ser ut. Detta innefattar det basala behovet 

av att tillhöra en grupp samt att uppleva vänskap (Allvin, 2006, s.141). När man lägger till den 

sociala biten kan stress uppstå, på grund av de relationer som man behöver upprätthålla (Allvin, 

2006, s.142).

En del anställda har lägre krav och andra har högre vilket påverkar dem på olika sätt beroende på 

hur deras personlighet ser ut. Karaseks visar genom sin krav och kontrollmodell hur exempelvis låg 

kontroll och höga krav kan skapa stress för de anställda på en organisation. Genom att använda 

denna teori får man en bild av hur arbetsklimatet ser ut och således påverkar receptionistens 
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välmående (Allvin, 2006, s.141-142).

       5. Resultat
       5:1 Inledande del till resultatet

       I resultatet följer citat ifrån intervjupersonerna, dessa kommer att betecknas som IP 1, IP 2 etc. för 

att illustrera vem av intervjurespondenterna som svarat vad. Disponeringen av resultatet är följande: 

de första tre styckena går igenom rollen till ledning, kunder och slutligen kollegorna. Denna 

uppdelning har jag valt då detta är de relationer som dagligen inverkar på receptionisternas 

välbefinnande. Resultatet avslutas med stycket ”stress och välbefinnande” där det som generellt 

motverkar respektive gynnar receptionistens välbefinnande presenteras.

5:2 Rollen gentemot ledningen

Receptionisterna menar att kraven som ställs på dem främst kommer från ledningen som har satt en 

viss ram för hur arbetet ska utföras. Flera utav receptionisterna menar att det finns underliggande 

förväntningar, att man inte bara ska arbeta för företaget utan även leva för det. De menar att 

resonemanget inte fungerar för dem då de värdesätter sin fritid högt och ser sitt arbete just som ett 

arbete. Även om denna förväntan inte är uttalad från ledningens sida så har respondenterna fått en 

känsla av att detta förväntas utav dem. Samtliga respondenter menar att de efter arbetstid helst vill 

vara färdiga med arbetet för att koncentrera sig på sin familj och fritidsaktiviteter. Så här svarar en 

av respondenterna vid frågan om denne föredrar att bli nådd eller inte efter ordinarie arbetstid:

“Nej jag vill absolut inte bli nådd, vill helst lämna det eller jag gör det också som sagt. Ja jag lever  

inte för jobbet, jag lever för min familj och mig själv och glädjen att få vara med dom människorna 

som ger livet en mening. Detta är ju en inkomstkälla och ja man ska inte bara se det som så men ja.  

Man vill släppa det bara, trots att det är svårt”- IP 2.

Två av respondenterna betonar att de inte vill att arbetet ska gå ut över tiden med familjen utan 

värdesätter att få vara frånkopplade från arbetet när de går hem för dagen. Dessa två respondenter 

menar att de helst vill vara helt avskärmade från arbetet. Det ser det som ett stressmoment att vara 

involverad i arbetet på fritiden. De resterande två respondenterna menar att det är okej att kollegor 

ringer om det är något viktigt men att de föredrar att få lämna arbetet när de slutar för dagen. 

Hälften av respondenterna upplever stress av att inte få koppla bort yrkesrollen när de är i hemmet. 
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De menar att de vill känna vart arbetet slutar och var fritiden börjar. Resterande hälften anser att 

relevanta telefonsamtal från arbetet inte är stressande och menar således att de till viss del kan ta på 

sig yrkesrollen även i hemmet. 

Andra förväntningar från ledningen är vid kundbemötandet där det förväntas att man har en vänlig 

och välkomnande attityd. En av respondenterna uttrycker att man alltid måste stå beredd i 

receptionen då kunderna är i fokus för företaget. En annan respondent menar att det är viktigt främst 

från ledningens sida att alla är nöjda och glada vilket inte alltid är lätt att leva upp till. Här menar 

hälften av respondenterna att det sätts orimliga krav på dem som individer att se till att alla kunder 

alltid är nöjda. De menar att det ibland kan kännas jobbigt att alltid behöva leva upp till detta. Den 

resterande hälften anser att kraven som finns vid kundbemötandet är rimliga på dem i sin yrkesroll. 

De menar att även om det kan vara krävande så förstår de att det är vad som måste krävas av dem 

som receptionister.

Samtliga respondenter menar att de kan ställa krav på sin arbetsplats men ser det mer som att de 

har möjlighet att lägga fram förslag. Gehöret de får från ledningen gäller främst de mindre 

förslagen, de större förändringarna och förslagen är betydligt svårare att påverka menar 

receptionisterna. 

Respondenterna känner att de kan tala med ledningen om deras arbetssituation, arbetsmiljö och om 

hur de mår men de är osäkra på hur vida ledningen hade tagit dessa ärenden vidare. De upplever 

åtminstone att det finns en viss etablerad kommunikation med ledningen som kan komma att 

fungera. En av respondenterna som innehar det mindre chefsansvaret menar dock att det inte riktigt 

finns utrymme att ställa krav på ledningen: 

“Dom större grejerna lyssnar dom inte på som det här när vi vill göra större förändringar. Ja trivs  

man inte och man behöver hjälp om man har problem med mindre grejer då är dom alltid där men  

det, ja på sätt och vis det är ju mer arbetskollegorna som stöttar en. Dom nära kollegorna som 

finns på arbetsplatsen, dom andra som sitter i ledningen ja dom är inte så jätteengagerade  

faktiskt.” -IP 2.

Genom dennes citat förstår man att kommunikationen gentemot ledningen inte fungerar så som det 

önskas av respondenten. Här menar respondenten att stödet mer kommer ifrån kollegorna och inte 
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från ledningen. Respondenten har mer kontakt med ledningen än vad de resterande receptionisterna 

har och har i och med detta en annan uppfattning om vad ledningen hjälper till med.

5:3 Rollen gentemot kunder

Receptionisterna blev tillfrågade om de uppfattade att det var någon skillnad i hur de är som 

personer när de arbetar och när de är lediga. Alla receptionister menar att de i princip är likadana på 

jobbet som privat. Även om de fortfarande är sig själva tycker de att det kan vara tufft att alltid visa 

sin bästa sida utåt även när de har en dålig dag. Eftersom de träffar mycket människor under sin 

arbetsdag finns förväntningarna om att receptionisten alltid ska vara vänlig mot människorna de 

möter, främst kunderna. Majoriteten menar att det kan vara svårt att alltid få kunden helt nöjd, en 

missnöjd kund går inte alltid att tillfredsställa. Detta kan vara svårt för ledningen att förstå menar en 

utav respondenterna:

“Jag kan känna att jag inte är tillräckligt social alltid men dom förväntar ju sig att man ska gå hela  

vägen med varje kund. Att man ska göra allt för att göra kunden nöjd. Det kan jag tycka, ibland är  

lite sådär. Även om kunden kan vara skitjobbig, man gör liksom sitt bästa så kan dom ibland säga  

du borde gjort så här. Fast hur mycket tid ska man lägga liksom?“ -IP 4.

Här känner receptionisterna en förväntan från ledningen att de alltid ska göra sitt yttersta och att 

alltid tillfredsställa kundens behov. Här uppfattar receptionisten en förväntan på att rollen gentemot 

kunder ska vara ytterst social och vänlig. Detta kan leda till att receptionisten känner en förvirring 

kring hur vida de räcker till i sin roll som receptionist. 

En respondent menar att även om man är sig själv på jobbet så har man ändå en yrkesroll att 

förhålla sig till och betonar att den professionella sidan måste ta över när man är på jobbet. Att man 

försöker lämna hemförhållanden hemma, denne uttrycker det så här:

“Där är jag ju en arbetskamrat, där kan jag ju inte komma och berätta om hemmalivet och hela det  

här då , då intar jag ju en arbetsroll där jag lämnar hemmet bakom mig och tar på mig en ny  

kostym.” -IP 1.

Alla respondenter säger sig vara lika oavsett om de är i hemmet eller på jobbet med en del 

inskränkningar som vi ser i ovanstående citat. En av receptionisterna menar att denne är en 
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förbättrad version av sig själv, mindre klumpig och mindre spontan på arbetet än på fritiden. En 

annan menar att dennes beteende ändras beroende på vem denne pratar med. När samtalet sker med 

högsta chefen ändras beteendet, då är det mer allvar än med kollegorna där det är mer avslappnat 

menar respondenterna. Respondenten upplever inte samtalet med chefen som obekvämt utan 

känslan skiljer sig från den vid samtal med övriga medarbetare.

När det kommer till förhållandet till kunder kan man utröna två typer av personstilar enligt 

respondenternas svar. En person som håller en mer saklig attityd och endast gör precis vad som 

krävs, är inte otrevlig men lägger inte på ett extra leende bara för kundens skull. Den andra 

personen är betydligt mer social och pratar gärna längre med kunden och ler nästan alltid. En av 

respondenterna menar att denne inte söker en vänskap med kunden. Respondenten håller det hellre 

på en professionell nivå i sitt kundbemötande:

“Nä jag tycker det är rätt skönt att så som det är, det är inga människor jag vill bli vänner med 

utan det är rätt bra bara så på en professionell nivå alltså att när jag är på arbetet så är jag ju  

trevlig mot dom och så men nej. Och man kan ju hälsa på dom när man är på stan ja nicka på 

huvudet men inte mer än så“ IP 2.

En annan respondent betonar hur viktigt det är att anpassa sitt bemötande beroende på vilken typ av 

kund de möter. En lugn person och en stressad person behandlas olika för att de ska få bästa service. 

Detta ser vi i följande citat där respondenten blev tillfrågad i hur de helst förhåller sig till kunder:

“På ett trevligt sätt såklart säga hej när de kommer in och ser de lite skrämda ut eller nervösa så  

skriker man ju inte rakt ut: hallå kom hit! Utan då säger man kanske kan jag hjälpa dig med nått  

och det är ju så att det finns så olika människor. Man får bemöta alla på olika vis och man måste  

anpassa sig, känna efter när dom kommer fram. Vad är detta för person?” IP 1.

Alla respondenter håller med om att det sker en anpassning beroende på vilken kund de talar med. 

Vissa personer ger mer utav sin yrkesroll och andra mer av sin personliga roll menar 

respondenterna. Respondenten med chefsansvar menar att en del personer på arbetsplatsen tar på sig 

för mycket arbete, för att sedan inte klara ut att fullgöra det. Då läggs det istället över på den som 

redan känner att den har mycket att göra, vilket leder till att arbetsuppgifter delegeras vidare till 
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andra kollegor. Ofta går det bra att göra så här menar respondenten, bara kommunikationen finns 

där. Man förstår dock att kommunikationen kanske inte alltid finns där eftersom flera av 

respondenterna uttrycker att de inte riktigt vågar säga ifrån när de kommer till hur de andra sköter 

sina arbetsuppgifter.

5:4 Rollen gentemot kollegorna

Klimatet på arbetsplatsen uppfattas som glädjefullt med en bra stämning mellan kollegorna. 

Respondenterna uppfattar att företaget är uppbyggt hierarkiskt där receptionisten är långt ner i 

kedjan. De menar att detta inte direkt är ett problem men samtidigt uttrycker de önskan om att alla 

ska ha lika värde och uppskattas oavsett position på företaget. Genom dessa uttryck kan man förstå 

att det inte alltid råder en ömsesidig respekt mellan arbetstagare och ledning. Respondenterna är 

väldigt beskyddande över relationerna med sina kollegor vilket visas genom följande citat:

“Är man ledsen, é man arg, ja vad som helst och man måste gå ifrån, kanske har en jobbig kund.  

Så att det är viktigt för mig att kunna göra det. Ja alltså jag kan ju säga till min kollega om jag ser  

att hon mår dåligt av någonting. Om hon exempelvis mått dåligt av en kund så säger jag gå ifrån en  

stund och andas kom tillbaks när du känner att du orkar. Alltså så gör vi alla, vi ser varandra “ !P 

1.

Resterande respondenter instämmer i ovanstående citat och menar att de kommer varandra mycket 

nära genom att arbeta ihop även om de inte umgås utanför arbetsplatsen. Genomgående i 

intervjuerna uttryckte respondenterna att arbetet upplevs mer positivt tack vare sina kollegor. En av 

respondenterna menar att utan kollegorna hade det inte funnits mycket mer som skulle hålla denne 

kvar på arbetsplatsen. De visar genom sina svar hur stor skillnad en bra och en dålig relation till 

kollegor kan göra för glädjen och välbefinnandet på arbetsplatsen. Alla uttrycker att de är bra 

vänner med sina kollegor och att det är så det vill ha det på sitt jobb. Även om de trivs som vänner 

och vill fortsätta relationen på detta sätt så finns det en önskan om en mindre förändring av 

relationen enligt samtliga respondenter. Receptionisterna vill ändra deras bemötande mot varandra 

även om de fortfarande vill behålla vänskapsrelationen. En av respondenterna menar dock att denne 

känner att denne kan vara ärlig mot sina kollegor. Respondenten menar att ärlighet är viktigt att 

fortsätta att sträva mot, då detta kan vara ett problem i arbetsgrupper enligt dennes tidigare 

erfarenheter. Vidare menar respondenten att denne inte uppfattar något problem i att just säga till 

varandra när något är fel, vilket bidrar till en bättre och tryggare arbetsmiljö. Alla respondenter 
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önskar att deras kollegor sköter sitt jobb så att de inte lägger över det på andra som redan sköter sitt. 

Receptionisterna vill ha en mer rak kommunikation med sina kollegor, där de vågar säga ifrån mer 

till varandra som två citat från två skilda respondenter nedan visar på:

“Alltså jag tycker ändå att vi fortfarande ska vara vänner ,så bra som vi är idag. Det enda är väll  

att våga säga ifrån till varandra lite mer även om vi är ett mycket bra team” - IP 3.

En annan respondent uttrycker det så här:

“Men det är väll mest att man värderar olika saker, man prioriterar olika i sina arbetsuppgifter.  

Alltså många gånger så sköts det inte precis som man velat att det skulle. Sen också det här med att  

jag jobbar extra ibland så bussas skituppgifterna lite på en ibland och det kan jag tycka är lite  

sådär såsom ja ringa kunder vid inställt pass. Det kan vara lite irriterande“ - IP 4. 

Genom denna respondents svar förstår man att även om de irriterar sig på varandra på grund av 

olika händelser så är det inget de säger till den andra om. Tre av fyra respondenter betonar att de är 

för snälla mot varandra när det kommer till att säga ifrån eller att ge kritik vilket man såg i citaten 

ovan. De menar vidare att detta bidrar till irritation och ökad stress genom att man inte vågar vara 

helt ärliga mot varandra. 

5:5 Stress och välbefinnande

Genomgående för receptionisterna är att stress och trötthet främst infinner sig när de jobbar 

kvällspass då det är mest folk på anläggningen och då det är som mest att göra. De beskriver det 

också stressfullt att mycket går sönder på anläggningen. Receptionisterna menar att de kämpar i 

motvind då detta är ett ständigt problem som tar lång tid att lösa. De menar vidare att ledningen vill 

gå för snabbt framåt innan de har löst de tidigare problemen. Detta leder till att saker och ting går 

sönder gång på gång enligt respondenterna. På så sätt lämnas receptionisterna till att sköta dessa 

ärenden så snabbt som möjligt men med mindre utrymme för att lösa problemen fullt ut. En annan 

respondent menar också att detta är ett pågående problem som inte tar slut. Den gemensamma 

önskan är att saker och ting ska flyta på bra på arbetsplatsen. De ständiga reparationerna innebär att 

saker och ting stannas upp på arbetsplatsen och stoppar det flyt som annars hade kunnat infinna sig. 

Respondenten med den mindre chefstjänsten på anläggningen menar dock att denne inte känner sig 

stressad längre då denne har lärt sig med tiden att saker och ting tar sin tid och att stressa inte är en 
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lösning på problemet. 

“Jag vet hur saker och ting fungerar även om det tar tid ibland att få saker gjorda så vet man att  

det é den takten som gäller. När man inte själv kan fixa en sak tar det tid att åtgärda. Att få saker  

och ting gjorda får man bara ha tålamod. Jag stressade kanske innan men det är något jag 

utvecklats på och lärt mig”- IP 2.

Respondenten menar att det är beroende på hur lång erfarenhet man har av arbetsplatsen som 

påverkar hur man tacklar sådana situationer. De andra tre receptionisterna menar att de känner sig 

stressade när det är många uppgifter på samma gång. En av dem menar att det gäller att prioritera 

rätt för att inte bli stressad, framförallt när denne står själv i receptionen och många kunder pockar 

på uppmärksamheten. 

Vidare kring välbefinnande på arbetsplatsen menar en av receptionisterna att det är viktigt att 

ledningen respekterar att deras anställda får känna att jobb är just jobb och att man på fritiden får 

vara fri från jobbet. 

“Ja det finns förväntningar från ledningen så som jag känner det att företaget ska vara hela ditt liv,  

alltså att du ska andas, sova, äta företaget och det är lite för mycket. Det är förväntningarna. Det  

är så lätt att det tränger in på ens privatliv. Det är det man inte vill. Inte jag i alla fall. Ja hela mitt  

liv ska ägnas åt företaget, kanske inte sagt det men det är känslan”- IP 3.

Det finns förväntningar på receptionisterna att vara vänliga och tillmötesgående kunden, snarare att 

vara för vänliga än för sakliga i sitt bemötande. De flesta utav respondenterna strävar efter just detta 

men nämner också det som en källa till stress, att alltid vara på bästa humör. Man ser även i deras 

svar att det stressar dem när det blir köbildningar främst på kvällstid när det är mest folk på 

anläggningen. I följande citat har respondenten blivit tillfrågad om denne vid något tillfälle känner 

sig stressad på arbetsplatsen:

”Ja men det är väll mest när det är rusning och där är mycket folk, när det händer så himla mycket.  

Och då kanske man inte riktigt kan göra sig förstod. Så kan jag bli lite sådär... ja alltså man kan bli  

stressad. Eller om det kommer ett långt ärende mitt i allt när man vill att det ska löpa på liksom” 

-IP 4.
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Respondenterna blir stressade då det inte finns lika stort tidsutrymme att bemöta varenda kund på 

som de önskat samtidigt som kunderna blir irriterade över att de får vänta. Receptionisterna 

beskriver deras bästa arbetsklimat när alla är nöjda och glada, såväl dem själva som kunderna och 

ledningen. Precis som nämndes i föregående citat så mår receptionisterna som bäst när allt flyter på 

bra på arbetsplatsen. 

5:6 Sammanfattande resultatredovisning

Sammanfattningsvis är uppfattningen att ledningen inte accepterar receptionisternas privata roll 

såsom önskat. Här finns många förväntningar på yrkesrollen av självklara skäl men receptionisterna 

uttrycker att de önskar att de skulle förstå deras personliga roll mer för att de ska må bra och kunna 

göra ett bra arbete.

Eventuellt större problem finns att finna i receptionisternas relation till sina kollegor. Här råder 

tvärtom ett problem kring yrkesrollen och att denna inte tar lika stor plats som privatrollen. Med 

detta menas att receptionisterna upplever att kommunikationen inte är riktigt ärlig då de har svårt att 

uttrycka negativ kritik till varandra på grund av rädsla att såra varandra. Här finns ett behov av att 

kunna uttrycka sin yrkesroll tillsammans med sina kollegor då de ofta arbetar i team. Således finns 

det en önskan  att ledningen ska ha mer förståelse för deras privata roll och hur den påverkar deras 

rollstil. Från kollegorna önskas förståelse att deras yrkesroll är lika viktig som deras privata roll i 

utövandet av deras rollstil. Förhållandet till kunden ser olika ut beroende på hur receptionistens 

rollstil ser ut, några framtonar sin yrkesroll mer och andra sin privatroll mer i bemötandet med 

kunden. Detta var de viktigaste resultaten från intervjuerna, i nästa del kommer resultatet att 

analyseras med hjälp av de teorier jag valt.

6.Analys
6:1 Inledande del

Eftersom att min studie utmynnar i rollstil och välbefinnande har jag använt detta som rubrik till 

hela analysmaterialet med underrubriker som kategoriserar in rollstilen och välbefinnandet. Genom 

denna huvudrubrik vill jag visa på att det genomgående temat i analysen är receptionistens rollstil 

samt välbefinnande. Underrubriker som följer är: Att kunna pendla mellan roller som går igenom 

hur receptionisterna normalt använder sig av sin rollstil och hur de idealt borde utföra sin rollstil för 
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att må bra. Den andra underrubriken är: Att acceptera varandras roller, här presenteras problem 

kring receptionisternas olika roller som påverkar deras relationer på arbetsplatsen. Den tredje 

underrubriken lyder: Att ha en rollstil som är äkta, där äktheten av receptionistens rollstil 

diskuteras. Den sista underrubriken lyder: Olika rollstil- Olika förhållningar till stress, i detta stycke 

diskuterar jag hur receptionisterna hanterar stress olika beroende på deras rollstil. 

6:2 Rollstil och välbefinnande

6:2:1  Att kunna pendla mellan rollerna

Genom materialet från intervjuerna framgår det att relationerna på arbetsplatsen påverkar 

respondenternas välbefinnande på olika sätt. Respondenterna menar att de skulle må bättre om 

ledningen hade mer förståelse för deras privata roll som präglar deras rollstil och således yrkesroll. 

De flesta respondenter blandar yrkesroll med privatroll i de sociala relationerna på arbetsplatsen.

När det kommer till receptionistens yrkesroll så menar receptionisterna att det finns olika sätt att 

arbeta på, framförallt i kundbemötandet. De menar att det finns en rollstil som är mer saklig i 

kontakten med kunderna, där ser man mer av den abstrakta socialiteten (Asplund, 1987). Man 

förhåller sig mer formellt gentemot kunden och ser den mer som en kund än individ. Den andra 

rollstilen är den som ägnar längre tid åt kunden och förhåller sig mer som en vän till kunden. Här 

försöker receptionisten se personen bakom kunden, den så kallade konkreta socialiteten (Asplund, 

1987, s.159). Tre utav receptionisterna uttrycker specifikt att de anpassar sig efter kunden beroende 

på vilken personlighet kunden har, vilket ger en förståelse i att receptionisterna växlar mellan 

yrkesroll och privatroll beroende på vad kunden ”vill ha”. Däremot förstår man att det är beroende 

på receptionistens personlighet som avgör hur mycket av yrkesroll respektive privatroll som tar 

mest plats i kundbemötandet.

Man förstår att det är viktigt för receptionisten att använda sig av sin konkreta socialitet för att få ett 

bra samspel med kunden. Alla receptionister beskriver dessutom att den bästa arbetsdagen är när 

“alla är glada”, att göra kunden glad är lättare om man ser personen bakom kunden för att förstå 

dennes behov bättre. Dock är det inte någon av receptionisterna som uttrycker att någon av typerna 

skulle vara bättre eller sämre än den andra utan menar att de tar hand om kunder olika eftersom de 

är olika individer. Här kan man inte koppla ihop att en av dessa rollstilar specifikt skulle höra ihop 

med välmående mer än den andra. Dessa förhållningssätt beror på personligheten hos receptionisten 

och att ändra denna personstil hade troligtvis känts som ett oäkta förhållningssätt för receptionisten 
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(Goffman, 2009). 

För att förhållandet med kunden ska vara idealisk, det vill säga att kunden blir nöjd, receptionisten 

uppfyller ledningens och omgivningens krav men framförallt själv mår bra i sin roll. Då krävs det 

att det finns en balans mellan den abstrakta och den konkreta socialiteten. Precis som 

receptionisterna uttrycker det så finns det många olika typer av kunder, där inte alla vill ha samma 

service och bemötande. Därav måste receptionisten kunna pendla i sina roller och i sitt beteende och 

vara ombytbara för att kunden ska bli tillfredsställd. Det vill säga den rollstil som är mest hållbar i 

yrket som receptionist är den person som kan skifta i sina roller beroende på vilken person denne 

pratar med. Däremot kan man se problem i att receptionisten skulle ändra sitt förhållningssätt 

gentemot kunden vilket kan innebära att receptionisten inte ser sitt beteende som äkta. Om man ser 

till Goffmans teori tron på rollen så mår receptionisterna bättre av att själva tro att deras beteende är 

äkta (Goffman, 2009, s.25). Av respondenternas svar så framgår det att de inte gillar att spela roller 

även om de faktiskt gör det mer eller mindre i olika situationer.

6:2:2 Att acceptera varandras roller

Mellan receptionisterna är den sociala rollen fullt accepterad, det vill säga alla har respekt för 

varandras privata person. Jag ser inte att det finns en stress att upprätthålla denna vänskapsrelation 

hos receptionisterna. Tvärtom tar den sociala biten bort en del av den stress receptionisten får 

uppleva på arbetsplatsen. Receptionisternas svar visar på att det finns stora fördelar för deras 

välbefinnande att ha en god relation till sina kollegor. Precis som Kazemi menar skapas 

välbefinnande i gruppen vilket kan förklara varför kollegorna är så viktiga för receptionisternas 

välbefinnande (Kazemi, 2009, s.26).

Däremot finns det problem när det kommer till receptionisternas accepterande av varandras 

yrkesroller. Man förstår att respondenterna bryr sig om varandra men de önskar samtidigt att 

kommunikationen var mer rak mellan dem. De menar att det är viktigt att alla sköter sina uppgifter 

så att det inte lämnas till någon annan vilket kan skapa irritationer. Samtidigt som de flesta av 

respondenterna ser detta som irriterande så vågar de inte kritisera varandra yrkesroller eftersom de 

är rädda att de ska såra varandras privata roller. Ett dilemma som uppkommit på grund av obalans i 

den responsiva socialiteten (Asplund, 1987, s.29). De vågar inte ha förväntningar på varandra, den 

abstrakta socialiteten, när det byggts upp en viss känsla i gruppen genom den konkreta socialiteten 

(Asplund, 1987, s.159). Återigen finner man att en balans i de olika rollerna är väldigt viktigt för 
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receptionisten och dennes välbefinnande. Precis som nämndes gynnas receptionisten av att ha en 

god relation till sina kollegor men kommunikationen måste förbättras (Kazemi, 2009, s.26). 

Receptionisterna uttryckte att de vill vara så nära sitt ”äkta jag” som möjligt vilket betyder att de 

måste vara ärligare mot kollegorna gällande kritik. I förhållandet till kollegorna har rollutövandet 

stor betydelse. Receptionisterna kan välja att inte vara raka mot varandra vilket bygger upp 

irritationer. De kan även välja att vara ärliga och framföra både positiv och negativ feedback vilket 

hade förbättrat relationen och således välbefinnandet. Det kan dock vara svårt att bryta detta 

beteende eftersom att arbetsklimatet har påverkat denna rollstil. 

Relationen mellan respondenterna och ledningen präglas av en abstrakt socialitet genom att 

ledningen har höga förväntningar på receptionisterna (Asplund, 1987, s.159). Respondenterna 

uttrycker att de önskar att alla respekteras lika oavsett position på företaget, här finns en obalans 

mellan den abstrakta och den konkreta socialiteten. Receptionisterna önskar att deras privatroll var 

mer accepterad av ledningen, att det skulle accepteras att individerna på företaget har olika synsätt 

och värderingar. För att receptionisten ska känna sig accepterad av ledningen behövs en bättre 

kommunikation, ledningen behöver få bättre feedback på hur personalen mår. Detta är präglat av 

arbetskulturen, ingen vågar säga ifrån så varför ska jag göra det- mentaliteten. Att vara ärlig i sitt 

rollutövande har fördelar i att man inte bara visar sin yrkesroll och således sin kompetens utan även 

sin personliga sida, privatrollen.

Efter att ha hört respondenternas svar förstår man att det råder en maktutövning på företaget som är 

hierarkisk. Alvesson menar att denna maktutövning är en av de minst effektiva kontrollmedel när 

det kommer till att driva företaget framåt (Alvesson, 2009, s.224-226). Denna maktutövning 

innebär att det kan ta tid för receptionisterna att få information då den går från högsta chefen, vidare 

till mellanchefer och slutligen till receptionisten. Respondenterna uttrycker inte några större 

problem med detta bortsett från att de önskar att alla anställda respekteras lika oavsett position på 

företaget. Här råder mindre av den konkreta socialiteten och framträdande är den abstrakta 

socialiteten (Asplund, 1987, s.159). Den hierarkiska ordningen ser man också när det kommer till 

utrymmet för krav och kontroll för receptionisten (Allvin, 2006, s.140). Receptionistens utrymme 

för att ställa krav är liten, däremot uttrycks inte behovet av kunna ställa fler krav. De menar att de 

kan lägga fram förslag men att påverka företaget i det stora är svårare. Det råder en osäkerhet kring 

hur förslag på större förändringar hade tagits emot av ledningen, receptionisterna är osäkra på om 

ledningen överhuvudtaget hade tagit ärendet vidare. Återigen så ser man olika rollstilar i 
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organisationen där receptionisterna har en god kommunikation till varandra gällande den 

vänskapliga rollen, den konkreta socialiteten (Asplund, 1987, s.159). Ledningen och 

receptionisterna har också en god kommunikation men då kring den professionella rollen, den 

abstrakta socialiteten (Asplund, 1987, s.159). I båda relationerna efterfrågas en balans mellan 

rollerna där både yrkesroll och privatroll kan utövas.

6:2:3 Att ha en rollstil som är äkta

Som nämndes tidigare så finns det en känsla av acceptans och vänskap mellan kollegorna. Detta 

kopplas till Asplunds konkreta socialitet, kollegorna ser varandra som individer (Asplund, 1987, 

s.159). I Karaseks krav och kontrollmodell finns det sociala stödet som en dimension, denna visar 

på behovet av att tillhöra en grupp och att känna vänskap uppfyllas (Allvin, 2006, s.141). Detta kan 

innebära ett stressmoment för individen då man känner ett krav av att upprätthålla relationen med 

kollegorna (Allvin, 2006, s.142). På grund av de sociala relationerna mellan kollegorna är 

arbetsmiljön avspänd och relationen lindrar den stress de dagligen utsätts för (Allvin, 2006, s.141).

Som nämndes tidigare så förstår man att respondenterna vill att deras yrkesroll och deras privatroll 

ska ligga nära varandra i den mån att de är sig själva i båda rollerna. Genom deras svar förstår man 

att de inte vill inneha en fasad (Goffman, 2009, s.28). De associerar att inte alltid vara sitt “äkta jag” 

som något negativt. Att spela någon annan eller visa en annan version av sig själv skulle enligt 

respondenterna innebära något negativt.

Man ser skiftningar i receptionisternas rollförhållning när det kommer till främst kundkontakten där 

alla anpassar sig beroende på vilken kund de pratar med. Det finns två olika rollförhållningar, 

rollstilar vilket visar på två olika socialiteter men också enligt Goffmans två extremer i tron på 

rollen (Asplund, 1987, s.159) (Goffman, 2009, s.25). Den ena rollstilen är att man ser personen 

bakom kunden och ser också sitt agerande som äkta genom att samtalet är personligare (Goffman, 

2009, s.25). Den andra personen och dess rollstil är den mer cyniska extremen enligt Goffman där 

personen påtvingas en viss ”miniminivå” för hur arbetet ska utföras. Det vill säga receptionisten har 

ett visst bemötande på grund av att de mer eller mindre känner att det är påtvingat då det förväntas 

av ledningen. Man förstår att receptionisterna blir tröttare vid tillfällen då det är många kunder på 

kö då alla respondenter uttrycker att kvällspassen är tuffast. Den rollstil som är mindre påfrestande i 

dessa lägen är då att hålla samtalet kortare med kunderna. Det bästa för receptionisten är att anpassa 

sin roll gentemot rådande förhållanden och inte bara använda sig av den privata rollen utan 
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balansera rollerna. Balansen sker genom att yrkesrollen används för att visa sin professionalitet och 

kompetens, den privata rollen används för att bemöta kunden på ett mer personligt plan. Genom 

denna typ av rollstil blir inte andra uppgifter lidande, eftersom att bara använda sig av den den 

konkreta socialiteten kräver längre tid med kunden. Att man blir vän med kunden kan också leda till 

en mer pratsam konversation vilket inte alltid fungerar när det är många människor på anläggningen 

som behöver hjälp. 

6:2:4 Olika rollstilar- Olika förhållningar till stress

Respondenterna pendlar mellan yrkesroll och privatroll främst vid kundbemötandet där samtliga 

respondenter håller med om att de anpassar sitt beteende efter vad kunden vill ha. Respondenternas 

svar visar dock på att vissa kollegor använder sig mer av yrkesrollen än den privata rollen i 

bemötandet. I utövandet av yrkesrollen är personen professionell men med ett målinriktat och 

mindre personligt bemötande vilket kopplas ihop med den abstrakta socialiteten (Asplund, 1987, 

s.159). Receptionister som utövar sin privata roll ger ett personligt bemötande där den 

professionella sidan hamnar i skymundan till förmån för vänskapligt prat, denna roll består av den 

konkreta socialiteten (Asplund, 1987, s.159). Dessa två olika roller på arbetsplatsen förekommer 

genomgående i samtliga intervjuer och man förstår att dessa påverkar arbetsgruppens dynamik. 

Respondenten med det högre ansvaret på arbetsplatsen menar att den som tar på sig för mycket 

arbete till slut kan komma att lämna över uppgifter till andra. Detta förstår man hör ihop med en av 

de olika rollstilarna hos receptionisterna. Den som gör det lilla extra, den som ser personen bakom 

kunden, den blir tröttare mentalt och kan då behöva prioritera bort andra uppgifter. Dessa rollstilar 

tillhör personligheten och kan vara svåra att ändra då det är invanda beteenden. Genom föregående 

respondentens svar förstår man att det inte är hållbart att alltid göra det lilla extra, framförallt inte 

när det är mycket folk på arbetsplatsen.

Den främsta stressfaktorn menar respondenterna är att saker och ting går sönder på anläggningen 

och de sällan har utrymme att påverka situationen. Denna stress stämmer bra in i Karaseks krav och 

kontrollmodell som visar på att mindre kontroll och mindre utrymme för att ställa krav bidrar till 

stress (Allvin, 2006, s.140-142). Situationen blir stressfull för receptionisten då den påverkar 

förhållandet till kunden. Receptionisten tar emot klagomålen från kunderna men har samtidigt ett 

litet utrymme att påverka tiden som renoveringen tar. Detta är stressande för tre av respondenternas 

utövande av rollstil då kundrelationen blir påverkad negativt. Den andra rollstilen finns endast hos 

en utav de fyra respondenterna. Denne menar att genom erfarenhet har denne lärt sig att inte bli 
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stressad över sådant denne inte kan påverka. Tidigare menar respondenten att denne kunde känna 

sig stressad men har nu förstått hur företaget fungerar och att allt tar sin tid. Genom denna förståelse 

kan eventuellt de resterande receptionisterna genom erfarenhet få samma insikt och på så sätt 

minska stressen de upplever. 

Respondenterna upplever att man ska leva för företaget och inte bara arbeta för det. De önskar en 

större förståelse för dem som privatpersoner där det är okej att ha olika åsikter men samtidigt 

tillhöra samma företag. Receptionisterna vill inte bara känna förväntningar kring saker de måste 

göra på arbetsplatsen utan vill också känna att de är accepterade som individer. Att bara ha 

förväntningar på sig är något som kan vara stressande vilket således ger ett inflytande av negativa 

affekter (Kazemi, 2009, s.25). Precis som Kazemi menar så måste de positiva affekterna, i detta fall 

känslan av att vara accepterad vara mer framträdande för att receptionisterna ska uppleva 

välbefinnande (Kazemi, 2009, s.25). Här finns en avsaknad av den konkreta socialiteten och 

känslan utav acceptans där individen är accepterad för vad den är, inte genom hur receptionisten 

presterar (Asplund, 1987). Det kan eventuellt råda missförstånd gällande att det förväntas att 

receptionisten ska leva för företaget, precis som Alvesson menar så är det viktigt att en “regel” 

kommer fram på det sätt som önskades (Alvesson, 2009, s.115). Kanske är innebörden av normen 

inte så som receptionisterna upplever den. Utöver vad som nämnts ovan känner receptionisterna av 

andra förväntningar framförallt kopplat till deras yrkesroll som lätt överlappar den privata rollen. 

Förväntningarna är som högst gällande kundbemötandet eftersom att det är kunderna som allra 

viktigast för företaget. Respondenterna menar att det alltid är viktigt att försöka tillfredsställa 

kundens behov. Deras roll ska vara ytterst social, glad och vänlig vilket gör att receptionisten mer 

eller mindre måste bete sig på ett visst sätt när de är på arbetet för att klara av denna förväntan. En 

människa är inte alltid glad vilket gör att receptionisten ibland idealiserar sitt beteende (Goffman, 

2009, s.39) Receptionisten idealiserar sitt beteende utefter vad som krävs av denne. Precis som 

Cooley menar i citatet ur Goffmans bok: 

“Om vi aldrig försökte förefalla vara lite bättre än vi är, hur skulle vi då kunna förbättra eller  

´trimma oss själva utifrån och in´ ” ( Goffman, 2009, s.39). 

Att idealisera sitt beteende på detta sätt upplever två av respondenterna som jobbigt och menar att 

det är ett orimligt krav som sätts på dem. De andra två respondenterna tycker också att beteendet är 

krävande men förstår att det är vad som måste krävas av dem för företagets skull. 
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Genom receptionisternas svar förstår man att de värderar sin fritid högt och samtliga menar att de 

behöver vara avkopplade från arbetet antingen helt och hållet enligt två respondenter eller till stor 

del för de resterande två respondenterna. Att separera yrkeslivet från fritiden är betydelsefullt för 

receptionistens välmående då deras framträdande är platsbundet till arbetsplatsen (Goffman, 2009, 

s.25 och s.29). Att inte få möjlighet att separera privatliv och arbetsliv leder till negativa affekter för 

receptionisterna, det vill säga stress och precis som Kazemi menar så kommer välbefinnande endast 

från positiva affekter (Kazemi, 2009, s.25).

7. Sammanfattande diskussion
Rollstilen måste vara äkta för receptionisterna, de måste själva känna att de inte spelar en roll även 

om det nästintill är omöjligt för dem att inte göra det. Respondenterna spelar dock roller framförallt 

i kundbemötandet där de alla menar att de anpassar sig efter kunden beroende på vilken individ de 

möter. Att ta bort fördomen om att det äkta beteendet inte innebär någon anpassning är ett synsätt 

som måste ändras för att receptionisterna ska bli mer balanserade i sin rollstil och kunna anpassa sig 

beroende på situation.

Receptionisterna utsätts för hög stress dagligen genom alla sociala möten som de ska förhålla sig 

till. Det sociala stödet från de närmsta kollegorna dämpar denna stress (Allvin, 2006, s.141). Den 

andra stressfaktorn är ironiskt nog från samma källa som dämpar stressen, kollegorna. Tre av 

receptionisterna blir stressade och irriterade om en kollega inte sköter sitt jobb, stressen uppkommer 

främst på grund av de inte vågar säga ifrån till kollegan. Man förstår att receptionisterna istället 

försöker förhålla sig till varandras privatroller och inte yrkesroller för att undvika irritation.

Receptionisterna har stora likheter i sina svar, man ser en grupptillhörighet där själva “andan” är lik 

varandra. Dock ser man skillnader i hur respondenterna blir påverkade av de sociala relationerna på 

arbetsplatsen och hur de hanterar stress. Läser man varje respondents svar var för sig så ser man 

inga distinkta rollstilar, många svar liknar varandra och svaren är präglade av arbetsklimatet, främst 

utav kollegorna. Genom att läsa igenom alla intervjuer och sett dem i en helhet finner man främst 

två olika rollstilar bland receptionisterna när det kommer till förhållandet till kunder. En utav 

rollstilarna är den som visar mer av sin yrkesroll gentemot kunden, den abstrakta socialiteten 

(Asplund, 1987, s.159). Denna är mer professionell och har inte ett lika personligt bemötande som 
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den andra rollstilen. Den andra rollstilen använder sig mer av sin privata roll, den konkreta 

socialiteten och ger ett mer personligt bemötande (Asplund, 1987, s.159). Det intressanta gällande 

de olika rollstilarna är att den som har en abstrakt socialitet tycks må bättre enligt den tolkning jag 

gjort av svaren från receptionisterna. De får oftast mer tid och energi över till andra kunder än den 

som utövar sin konkreta socialitet. Dock får kunden en bättre upplevelse av den receptionist som ser 

individen i kunden. Återigen handlar det om att finna en balans i sina socialiteter och roller, att väga 

vilket bemötande som är mest positivt för alla inblandade. Det är just detta receptionisterna menar 

att de strävar efter, att alla ska vara nöjda. Att receptionisten anpassar sin rollstil är väldigt viktigt 

för att kunden ska vara nöjd men även för receptionisten själv. Receptionisterna behöver kunna 

anpassa sitt beteende beroende på om det är en kund, kollega eller chef som han eller hon pratar 

med för att må som allra bäst. 

Bristen på en rak kommunikation på arbetsplatsen är en stor orsak till irritationer hos 

receptionisterna. För receptionistens välmående behövs det inte bara ett socialt nätverk på 

arbetsplatsen utan även en kompetent arbetsrelation med kollegorna för att kunna växa i sina 

yrkesroller. 

Receptionistens välbefinnande kan förbättras genom att de slutar stressa över sådant de inte kan 

påverka. Det verkar dock vara individuellt hur receptionisterna väljer att förhålla sig till stress och 

kanske fungerar inte denna lösning för alla. Den rollstil som bidrar till ett bättre välbefinnande för 

receptionisten är en blandning av de olika respondenternas styrkor. Att använda sig utav sina båda 

socialiteter i olika situationer och att förstå att ens roller kan vara äkta även om de inte är den 

samma i yrkesrollen som i den privata rollen. På detta sätt tror jag att respondenternas största 

problem, kommunikationen kan bli bättre genom att de vågar vara mer ärliga mot varandra. Detta 

för att minska den stress och irritation som annars kan uppkomma. Som nämndes finns det olika 

förhållningssätt till stress hos respondenterna. Den respondent med ett större ansvar över 

anläggningen menar att denne lärt sig med tiden att inte låta sig stressas över saker denne inte kan 

påverka. De andra tre respondenterna blir dock stressade av saker omkring dem som de inte kan 

påverka, exempelvis när saker och ting går i sönder på anläggningen. Kanske är det så att den 

person med det större ansvaret har sett mer utav hur organisationen fungerar och har en större insikt 

i stressa inte löser problemen. Personen menar att denne inte kände så här i början av sin anställning 

utan att det är något som växt fram under tiden som denne arbetat där. Man ser därav att beroende 

på hur man utövar sin rollstil påverkar individens emotioner och dennes välmående. Dock ser man 
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att detta är något som de själva kan påverka genom att välja att inte stressas över saker de inte kan 

påverka.

 

Av receptionisterna krävs det en anpassning av sin roll för att kunna bemöta olika typer av individer 

på bästa sätt. Det är också här man finner fasaderna, receptionisten gynnas av att kunna pendla 

mellan olika roller exempelvis i relationen till kollegorna. Här mår receptionisterna bättre om de 

accepterar att de inte bara har en personlig relation till varandra utan också är varandras kollegor 

med en yrkesroll att förhålla sig till. På detta sätt kan de acceptera varandras roller fullt ut och inte 

bara den sociala relationen.

Receptionistens rollstil påverkar helt klart dennes välbefinnande. Som nämndes tidigare så förstår 

man att receptionistens rollstil påverkas av deras personlighet men också på grund av miljön de 

vistas i såsom organisationskulturen. Receptionisten har ett stort ansvar över sig själv genom att 

denna kan välja att vara stressad eller inte. Med denna insikt, att receptionisten har stor kontroll 

över sitt välmående, så finns det goda chanser till förbättring av receptionistens välbefinnande.

8. Reflektioner
Efter intervjuerna förstod jag att den grupp receptionister jag intervjuat var väldigt 

sammansvetsade, de vet hur de ska bete sig mot varandra och hur de idealiskt ska bete sig mot 

omgivningen. Receptionisterna strävar efter att ha en teamkänsla där man hjälps åt och håller ihop, 

just därför var svaren inte så olika som jag hade förväntat mig innan intervjuerna. Om det hade 

funnits mer tid så hade det varit intressant att använda sig utav observationer som en blandad metod 

tillsammans med intervjuerna. Detta hade dock krävts en del tid och möda eftersom det kunde 

skapat en hel del problem som diskuterades i den etiska reflektionen.

I utformandet av resultatdelen förstår jag i efterhand att det hade kunnat vara till en fördel att ha en 

annan struktur på denna del. Genom en sammanfattning av varje respondents svar var för sig hade 

det troligtvis varit lättare att utforma analysdelen. Jag valde dock att inte utforma resultatet på detta 

sätt då jag såg att respondenternas svar var ganska lika varandra. Jag ansåg dessutom  att materialet 

blev mer sammanhängande genom att kategorisera svaren och sedan blanda fritt bland 

respondenternas svar där de passade in. 
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Eftersom att det är en liten begränsad studie så hoppas jag att den kan skapa ett intresse för de 

komplexa roller som receptionister och andra serviceyrken har. Min förhoppning är att denna studie 

kan bidra till en ökad förståelse i hur välbefinnande kan förbättras för receptionister eller liknande 

yrkesgrupper.
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10. Bilagor
10:1 Intervjuguide

Intervjufrågor
1. Hur skulle du beskriva din arbetsplats? Om du får nämna något positivt och något negativt?

2. Hur uppfattar du din roll i organisationen? 

3. Hur skulle du beskriva relationen med dina andra kollegor?

4. Finns det några tillfällen då relationen inte fungerar? 

5. Hur vill du att relationen med dina arbetskamrater ska se ut?

6. Vad tror du förväntas av dig i ditt kundbemötande?

7. Hur förhåller du dig helst till kunder? (Exempel: vänskapligt, sakligt, allvarigt, som jag brukar 

vara). 

8. Om du skulle beskriva dig själv i din yrkesroll med tre ord, vad skulle dessa vara?

9. I din arbetssituation, föredrar du att vara nåbar när du lämnat arbetsplatsen eller lämnar du arbetet 

vid arbetsplatsen?

10. Arbetar du och dina kollegor på samma sätt? Eller kan du se att det skiljer sig någonstans?

11. Finns det något tillfälle då du har känt dig stressad på grund av jobbet på något sätt?

12. Vilka slags krav och förväntningar känner du ställs på dig på din arbetsplats?

13. Känner du att kraven och förväntningarna alltid är rimliga?

14. Känner du att du kan ställa krav på ditt jobb? Exempelvis gentemot kollegor, chefen och kunder, 

vilka arbetsuppgifter som ska utföras etc.?

15. Finns det några tillfällen där du kan du känna dig trött eller utmattad på grund av jobbet? 
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16. Hur skiljer sig din privatperson och din yrkesperson?

17. När mår du som bäst på jobbet?

Har du något du vill tillägga?
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