
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. 

Vt 2011 

Handledare: Stina Bergman Blix 

 

 

Mellanchef i facket - en 
komplex roll  
En studie om mellanchefens roll och 

emotionella arbete  

Gabriella Alplind & Sabina Berger



 

 

Sammanfattning 
 

I Sverige har vi en lång tradition av facklig verksamhet och 85 % av alla svenskar är 

fackligt anslutna. Facket skall stå för goda arbetsvillkor och arbetstagarens rättigheter. 

Som mellanchef inom fackförbunden har man krav på sig både uppåt i hierarkin att 

genomföra mål och resultat, men även neråt i att tillmötesgå och motivera sin personal. 

Syftet med vår studie var att undersöka hur mellanchefer inom fackliga organisationer 

upplever sin roll i förhållande till medarbetare och överordnade. Hur växlar de mellan 

rollerna? Hur gör de för att hantera de emotionella krav som uppstår? Vår teori bestod 

av Erving Goffman och Arlie Hochschild. Goffman använder rollteori för att förklara 

våra vardagliga handlingar, och liknar aktörernas ageranden vid en teater där vi alla 

intar olika skådespelarroller, beroende på situation. Hochschild har undersökt 

känsloarbete i yrkeslivet och utvecklat teorier om hur vi hanterar de emotionella krav 

som kommer till uttryck på arbetsplatserna idag. Tidigare forskning har berört både 

chefer överlag och till viss del mellanchefer, men även fackförbund, emotionellt arbete i 

yrkeslivet och rollteori. Däremot har man hittills inte undersökt just mellanchefer inom 

fackliga förbund, deras känsloarbete och roller. Utgångspunkten för vår kvalitativa 

studie har varit den fenomenologiska ansatsen. Genom snöbollsurval fick vi kontakt 

med två fackförbund, med totalt sex mellanchefer. För att behålla en viss frihet och 

öppenhet i intervjuerna, valde vi semistrukturerade sådana, där intervjupersonerna fick 

delvis öppna frågor. Vi har även haft ambitionen att förhålla oss kritiskt både gentemot 

vår egen förförståelse, våra tolkningar och generellt genomgående i uppsatsen. Våra 

resultat visade att man som mellanchef inom fackförbunden ofta behöver använda sig av 

känsloarbete, samt inta olika roller. Förväntningarna både uppifrån och nerifrån 

innehåller inte enbart krav på engagemang och kunskap, utan även förmåga att influera 

och motivera, vara tillgänglig och flexibel. Således kunde vi till stor del finna de 

teoretiska begreppen i den verklighet som vi studerade. Med tanke på de resultat vi kom 

fram till, väcks ytterligare nya frågor inför framtida studier; hur påverkas vi av 

långvarigt roll- och känsloarbete? Vilka effekter har tillgänglighet på vår hälsa och vårt 

privatliv?  
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Inledning 
 

Att vara mellanchef kan vara ett komplext uppdrag. Mellanchefen behöver kunna hantera 

många olika situationer och samtidigt komma ihåg att leda individer på ett motiverande sätt. 

Detta kräver att de kan hantera flera skilda roller samtidigt. Då området ledarskap är väldigt 

brett, valde vi att inom denna studie fokusera på hur mellanchefer i svenska fackförbund 

hanterar roller och känsloarbete. Fackets uppgift är att bidra till en bra lönebildning och att se 

till att lagar gällande löner och arbetsvillkor efterföljs. Landsorganisationen (LO) bildades 

1898 som en sammanslagning av olika fackföreningsrörelser i Sverige. En tid efter detta, 

1944, bildades även Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). Med inspiration från dessa 

har därefter både nya fackliga förbund och organisationer bildats, de kommande femtio till 

hundra åren. Nedskärningar inom företag och organisationer (de senaste årtiondena), skapar 

högre krav på de individer som är kvar, i form av ökad stress på arbetsplatsen (Oudhuis & 

Lindblom 2003). Detta resulterar i andra förväntningar på de fackliga organisationerna, som 

heller inte alltid själva är besparade ifrån detta i sin egen organisation. Tidigare forskning 

visar att känsloarbetet idag är av allt större vikt i organisationer och företag. För att kunna 

övertyga, leda, hantera olika medarbetare och förbättra resultaten, är detta inte minst viktigt 

för ledande positioner (Fineman 2000). Vi kommer att undersöka hur mellanchefer inom 

fackliga förbund upplever sin roll i relation till medarbetare som de ansvarar över samt i 

relation till sina överordnade. Vilka roller intar de? Hur växlar de mellan dem? Och hur gör de 

för att hantera de emotionella krav som ibland uppstår i rollen som mellanchef, exempelvis 

kraven på tillgänglighet från medarbetarnas håll? Vi anser att vår frågeställning kan bidra till 

forskningsfältet genom att belysa de ledande positionerna inom våra fackförbund som indirekt 

har en viktig funktion för dels fackförbundens framtid, men även representerar arbetstagarnas 

intressen. För att beskriva detta fenomen utgår vi ifrån Erving Goffmans (2009) teori där han 

liknar vår vardag med att uppträda på en teater och Arlie Hochschilds (2003) teori om 

emotionellt arbete där hon beskriver hur vi använder oss av känslor när vi arbetar.  För att 

underlätta läsningen vill vi förtydliga vissa återkommande begrepp. Vi har bland annat valt att 

använda ordet ”fackförbund” för både fackliga förbund och fackliga organisationer som 

deltagit i vår undersökning. Detta även för att behålla deras anonymitet. Ett annat 

återkommande ord är “mellanchef”. Med det avser vi individer som har ansvar för en grupp 

medarbetare under sig och samtidigt har ett resultatansvar uppåt i organisationen. Begreppet 

“Emotional labour” benämns i texten ibland med synonymerna emotionellt arbete, 

känsloarbete och känslomässigt arbete. Med emotionellt arbete avser Hochschild arbeten där 
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det krävs att individen producerar en viss känsla, antingen genom att frambringa den eller 

genom att dämpa en annan. Det är alltså nödvändigt för personen att använda sig av sina 

känslor för att genomföra sina arbetsuppgifter. Till exempel kan det krävas att en person ler 

och verkar glad då arbetsuppgiften kräver det. Med Goffmans uttryck ”roll” menas de 

handlingsmönster som vi kan upprepa vid olika tillfällen, genom att spela varierande roller, 

som kan liknas vid en teater. (Goffman 2009, sid 25-67) Vi har också i vår uppsats endast 

undersökt akademiska fackförbund. Vi vill även förtydliga varför vi använt en del engelska 

begrepp. Flera av teoretikernas engelska begrepp har en mer exakt innebörd, än vad de har 

översatta till svenska. För att inte tappa begreppens tyngd har vi i vissa fall valt att använda de 

engelska orden i första hand, men med en översättning till svenska i parantes. Och där vi 

använt de svenska begreppen förekommer de engelska inom parantes.  

 

Uppsatsen inleds med att vi beskriver syfte och frågeställning. Därefter kommer en 

genomgång av teori, samt tidigare forskning. Vi redogör sedan för den metod vi använt oss av 

för att vidare presentera vår analys/resultat av insamlat material och slutligen en diskussion av 

dessa. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur mellanchefer inom fackliga organisationer 

upplever sin roll i relation till de medarbetare som de har personalansvar för och till sin chef, 

samt hur de hanterar de emotionella kraven; Vilka roller intar de? Hur växlar de mellan dem? 

Hur gör de för att hantera de emotionella krav som uppstår i rollen som mellanchef? 

Vi valde att undersöka mellanchefers arbetsvillkor då vi som utgångspunkt antagit att deras 

arbetssituation kan se mer speciell och eventuellt mer krävande ut än flera andra yrkesroller i 

organisationen, då de har krav på sig både uppifrån och nerifrån. Anledningen till att vi valde 

att undersöka fackföreningar är för att de står för arbetstagarens rättigheter och goda 

arbetsvillkor på arbetsplatserna vilket fick oss att undra om de som intar ledande positioner 

där har ett mer tydliggjort och medvetet förhållningsätt till dessa. 
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Teori 
 

I detta avsnitt kommer vi att introducera vår teoretiska utgångspunkt. Den består av Erving 

Goffmans rollteori och Arlie Hochschilds teori om emotionellt arbete. Trots de fasta 

rubrikerna är dessa begrepp analytiska redskap där flera av dem i verkligheten går in i 

varandra. 

 

Framträdanden, roller, team och fasader 

 

Erving Goffman var symbolisk interaktionist. Herbert Blumer (1969) definierar den 

symboliska interaktionismen på följande sätt; människor handlar baserat på vilken innebörd 

saker har för dem, uppfattningen om dessa sakers betydelse kommer från social interaktion 

med andra människor och ovanstående uppfattning påverkas och omskapas i tolkande 

processer. Konkret betyder således den symboliska interaktionismen att människor skapar sin 

verklighet i interaktion med andra (Blumer 1969). Vårt samhälle skapas i slutändan av 

människors handlingar, som baseras på tolkningen av fenomen. För att få en förståelse för hur 

samhället skapas och fungerar behöver man därför fokusera på människors interaktioner och 

hur dessa fungerar som meningsskapande.  

 

I sin bok “Jaget och maskerna” (“The presentation of Self in Everyday Life”, 2009) liknar 

Goffman metaforiskt vår vardag med en teater.  Genom de roller och processer som 

karakteriserar såväl teatern som vardagen befäster vi våra “jag” på längre sikt, vilket i sin tur 

skapar och upprätthåller samhället. Goffman hävdar att detta synsätt har ett mycket 

omfattande tillämpningsområde och att det är svårt att specificera vart gränsen går för när det 

inte kan tillämpas (Goffman 2009). Men exemplen från arbetslivet är många i Goffmans 

texter och kan ofta effektivt användas för att studera de situationer och roller som styr våra 

arbetsliv. När vi framträder på “teaterscenen”, det vill säga agerar i vardagen, återskapar vi 

samhällets värderingar. Syftet med dessa aktiviteter är att påverka någon av de andra 

medverkande i miljön. Framträdandena bygger på att vi tror på vår egen roll och spelar den 

med äkthet för att publiken (betraktarna) ska ta till sig vårt budskap. På detta sätt skapar vi 

vårt “jag” och i slutändan själva samhället. Vi behöver kombinera de rätta uttrycken för att 

förmedla vårt budskap, så att andra ska förstå det rätt - detta sker ofta under bråkdelen av en 

sekund (Goffman 2009). (Det är dock viktigt att inte tolka detta som att människor är oäkta 

när de intar olika roller). Våra ageranden och roller är inte bara ett skådespel utan blir också 

en del av individen och av oss själva. Människan är benägen att tolka det han/hon ser. Att visa 
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rätt sida utåt är alltså så pass viktigt att många företag anställer en speciell person, exempelvis 

en informatör eller marknadsförare, som har till uppgift att hantera kontakterna med bland 

annat press och massmedia. Detta visar hur enormt stor vikt vi lägger vid att framträdandena 

ska stämma i den personliga fronten (i det vi ser). 

 

De olika interaktioner vi har med andra människor som till exempel i ett möte eller en 

konversation kallar Goffman för ”encounters”. De styrs av kulturell påverkan och de 

förväntningar som finns kopplade till dem. Inom dessa interaktioner definieras vad som är 

socialt accepterat och inte, i det enskilda samspelet (Goffman 1961). Vid högtidliga 

sammanhang blir till exempel våra framträdanden än mer viktiga. Vilket intryck skulle vi ge 

om vi kom till ett kyrkbröllop i slitna jeans och t-shirt? (Goffman 2009). En annan aspekt är 

att om vårt spel inte skulle vara äkta eller om vi inte är kvalificerade för vår roll, finns det gott 

om publik som snabbt skulle kunna lägga märke till det. För att spela en förvrängd roll 

innebär att vi egentligen inte är berättigade till den. Ett exempel kan vara att utge sig för vara 

professor, trots att individen egentligen inte har en aning om ämnet ifråga. Om någon avslöjas 

med att ha spelat falskt, det vill säga avsiktligt förställt sig, dömer vi gärna ut denne som 

notorisk falskspelare. Undantagen är då individen i förväg medger att han inte kan spela sin 

roll tillräckligt bra, då kan vi tänka oss att förlåta honom, menar Goffman (Goffman 2009). 

Framträdanden används också för att uppvisa auktoritet och makt. En auktoritet som 

exempelvis en person som har rätt att fatta beslut, kan försöka skapa distans och mystik 

mellan sig själv och medarbetarna under sig genom att bland annat inte visa känslouttryck 

(möjligtvis är aggressivitet tillåtet) eller att inte äta tillsammans med dem. Man kan även 

använda sig av ett belevat sätt för att i ett sammanhang försöka visa på skillnaden mellan sig 

själv och de resterande “oförställda” och “enkla” individerna. Genom detta försöker man 

uppnå en form av överlägsenhet, medvetet eller omedvetet. Den största utmaningen ligger här 

i att inte låta publiken upptäcka att man egentligen inte har något att dölja (Goffman 2009).  

 

Författaren har vidare även ett stort fokus på roller. En roll är en rutin eller ett 

handlingsmönster under ett framträdande, som kan upprepas även vid andra tillfällen (på 

strukturell nivå beskriver Goffman även sociala roller, som handlar om våra skyldigheter och 

rättigheter knutna till social status). Förutom Goffmans större huvudbegrepp talar han också 

om när aktörerna kastar om sina roller. Detta kan ske på flera olika sätt och av olika orsaker, 

men bland annat genom rolldistans. Om en individ har tilldelats en roll som personen är 

överkvalificerad eller underkvalificerad för, kan han/hon inta en rolldistans. Detta kan 
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förekomma då till exempel någon som är utbildad till läkare får arbeta som diskare, eller 

tvärtom, om någon som inte anser sig ha rätt utbildning blir tilldelad en högre position 

(Goffman 2009). Individen betraktar då inte rollen som en del av sig själv fullt ut, och agerar 

därefter. En aktör kan också i annat syfte inta en distans till sin ordinarie roll genom att tona 

ner sin position och interagera med aktörer som egentligen hör till en lägre nivå av teatern, 

menar Goffman (2009). Att tona ner sig själv är allmänt accepterat i vårt samhälle med gamla 

kristna anor, däremot är det nästintill förbjudet med det omvända - att spela en svårare roll än 

den man är kvalificerad för, exempelvis försöka tillhöra en högre social klass eller låtsas ha 

ett bättre ansett yrke än det man egentligen har. Vidare har auktoriteter enligt tradition alltid 

omgett sig med mystik, genom att förhindra närmare kontakt med understående skapades 

utrymme åt fantasi och glorifiering. Detta tillämpas även i dagens samhälle för att skapa 

avstånd. För att minska denna distans, måste man således öka förtroligheten. Det arbete som 

människor generellt lägger ner på sina framträdanden handlar, enligt Goffman, till stor del om 

att undvika känslor av osäkerhet och genans, det vill säga att undvika att “tappa ansiktet” 

inför andra (Goffman 2009). I vardagssituationer kan det finnas tillfällen då vi upplever 

förlägenhet och genans (embarresment), som uppstår på grund av att framträdandet inte 

stämmer överens med den sociala situationen en person befinner sig i. Denna förlägenhet ses 

ofta som något negativt av andra, eftersom det skapar tvivel kring om individen klarar av den 

roll han/hon spelar för stunden. Detta leder till att en person som hamnar i en sådan situation 

försöker göra sitt yttersta för att dölja symptomen på sin osäkerhet (rodnad, skakande händer 

och så vidare). Andra personer kan täcka upp för individen genom att hjälpa honom/henne att 

dölja detta eller helt enkelt genom att undvika att göra något som framkallar osäkerhet 

generellt hos andra. Även detta är ett sätt att skydda de intryck vi gör i våra framträdanden 

(Goffman 2009).  

 

Människor interagerar ständigt med andra i sin vardag. Många gånger är vi beroende av andra 

för att upprätthålla och ge mening åt vårt eget framträdande. Ett team är en samling individer 

som i en given situation hjälps åt för att inför betraktarna definiera situationen. Publiken ska 

dock inte känna till dessa samarbeten, som förbereds bakom stängda dörrar. Det är vanligt att 

arbeta i team i arbetslivet där teammedlemmarna många gånger är beroende av varandra för 

att få arbetet gjort och uppnå sina mål. Det är då viktigt att det finns en överenskommelse i 

gruppen över hur man ska agera. Om någon gör ett misstag måste dessutom de andra täcka 

upp för att de utåt sett ska kunna visa en enad front (Goffman 2009). Ett exempel kan vara när 

ett företags representanter är ute på ett möte för att diskutera ett större köp eller en affär - 
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representanterna behöver då ha ett enat fokus som förberetts noggrant innan, där de ska tala 

till fördel för sina intressen. I förväg bestämmer de hur presentationen och mötet ska gå till 

och de är beredda att komma varandra till undsättning för att helhetsbilden av dem ska bli så 

bra som möjlig. Om det inträffar något som gör att framträdandet rubbas, inträffar 

interaktionsstörningar, vilket man gör allt för att undvika.  Man avslöjar heller inte hemlig 

information till motparten. Eftersom de är ett team behöver de ha en enad fasad utåt. För att 

kunna upprätthålla detta hjälps de åt med att dels framhålla vissa saker, men även att dölja 

andra. Däremot kan det förekomma kritik inom teamet gentemot varandra, när publiken inte 

är på plats och hör. Detta sker dock aldrig när de är inom synhåll (Goffman 2009). 

Det sätt på vilket en situation definieras avgör våra framträdanden i vardagslivet. Fasaden 

(uttrycket) är det vi förmedlar till andra människor - både avsiktligt och oavsiktligt vidareför 

vi information hela tiden. Situationen bestämmer vilken roll vi väljer att spela. Fasaden kan 

delas in i två delar, ”The setting” (inramningen) och ”The personal front” (den personliga 

fronten). ”The setting” är det fysiska i miljön som hjälper oss att definiera situationen; för att 

vi exempelvis ska tolka en plats som ett kontor behöver det finnas skrivbord, stolar, datorer 

och pennor. Begreppet är oftast kopplat till en viss plats. ”The personal front” är däremot det 

som individen “bär med sig”. Det kan vara något som är bestående som etnicitet eller kön, 

men även något flyktigt som ansiktsuttryck och gester. Goffman delar in även den personliga 

fronten i två delar, ”Appearance” och ”Manner”. ”Appearance” (uppträdandet) talar om för 

oss vilken social status individen har och yttrar sig ofta i symboler för rang, uniformer eller 

liknande yttre inslag som markerar social status. ”Manner” (uppförandet) är det som beskriver 

den roll vi vill spela i den specifika situationen, vi visar oss exempelvis ödmjuka, aggressiva, 

glada, överlägsna och liknande. Båda dessa samverkar, exempelvis förväntar vi oss att 

personer med en högre social ställning tillämpar en viss sorts ”Manner” som ska stämma 

överens med deras nivå i samhället, samtidigt som vi har överseende med att detta uppförande 

saknas hos andra grupper. Individens sociala status (Appearance/ uppträdande) ska avspegla 

sig i hans/hennes sätt att agera (Manner/ uppförande). Det ska alltid råda ett samband mellan 

”The setting” och ”The personal front”, annars är vi som människor benägna att ifrågasätta 

och fokusera på avvikelserna (Goffman 2009). 

 

Frontstage, backtage, normer och Impression management  

 

De framträdanden vi gör i vår vardag begränsas ofta till tid och regioner. För att skilja på 

dessa beskriver Goffman (2009) det han kallar för ”Frontstage” (den främre regionen, även 
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kallat ”scenen”) och ”Backstage” (den bakre regionen, även kallat ”kulisserna”). Med 

”Frontstage” avser han den plats där framträdandet äger rum. På en teater motsvarar detta 

scenen och på en arbetsplats kan det vara till exempel receptionen, eller en annan plats där 

man är synlig inför människor som man behöver agera inför. När en individ gör ett 

framträdande på scenen, försöker han/hon oftast att hålla sig till de normer som finns inom 

den regionen. Dessa normer kan delas in i ”Politeness ”(hövlighetsnormer) och ”Decorum” 

(anständighetsnormer). Med ”Politeness” avses det sätt med vilket den som spelar rollen 

bemöter sin publik och är en motsvarighet till fasadens ”Manner” (uppförande) - alltså hur 

man bör bete sig i ”Fronstage”. Med ”Decorum” avses hur en person beter sig och talar i 

närheten av sin publik, men inte direkt till dem. Ett exempel på en norm kan vara att man bör 

vara tyst och lågmäld om man kommer in sent till ett möte. Motsvarigheten till ”Decorum”, 

som ju tillämpas på scenen, är fasadens ”Appearance”. Det är vårt kroppsmässiga 

förhållningsätt när vi går in i olika regioner och varje scen har ett förväntat ”Decorum” - ett 

förväntat “sätt” (Goffman 2009). ”Backstage”, däremot, motsvaras av det som på teatern sker 

bakom kulisserna på scenen. Det är alltså den del som utomstående inte får ta del av. 

”Backstage” kan variera, om man gemensamt inom teamet har ett sammanträde med personer 

utifrån (kunder, medlemmar och så vidare) kan fikarummet med ens egna kollegor upplevas 

som backstage i relation till mötet där man får anstränga sig mer då det finns nya individer 

närvarande. Men om man behöver dra sig undan för att ta ett privat telefonsamtal, kanske man 

upplever även fikarummet som en scen, ”Frontstage” och i den situationen är ens eget 

arbetsrum mer av en “kuliss” och “privat sfär”, och blir därmed ”Backstage” (Goffman 2009). 

En och samma plats kan också upplevas olika av olika individer. Bakom kulisserna kan 

aktörerna hänga av sig sina masker, scenkläder och vara sig själva fullt ut. Här kan ingen 

publik (betraktare) se aktörerna och de befinner sig i fullständig avskildhet. Det arbete som 

sker bakom scenen är inte till för publiken att se då det kan påverka publikens bild av den 

främre regionen. Det dramaturgiska perspektivet beskriver hur vi alla spelar roller i vardagen, 

genom att vi vill göra “rätt” intryck på vår publik. Med publik avses de personer som 

framförandet är avsett för, vilket kan variera beroende på situation. Dessa kan vara både 

kollegor, som vi exempelvis ska hålla ett föredrag för, men även personer utifrån i ett 

sammanhang där de istället blir publiken i större grad. Vi vill gärna påverka och styra våra 

fasader och presentationer av oss själva, för att andra ska få det intrycket av oss som vi vill att 

de ska ha. Impression management är ett centralt begrepp hos Goffman (2009) och handlar 

just om att vi vill göra ett så passande intryck som möjligt i den givna situationen. Detta gör vi 

ofta oreflekterat och kollektivt, till exempel sitter vi tyst och lyssnar under en föreläsning för 
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att det är “passande”. När vi möter en ny individ har vi alltid ett behov av att definiera denne. 

Vi aktualiserar relevant information kring vad vi kan förvänta oss av honom/henne samt vad 

hon kan förvänta sig av oss. Utifrån situationen skapar vi en definition. Exempelvis tolkar de 

anställda chefen som chef under utvecklingssamtalet trots att han egentligen även är pappa, 

tränare, make och elitsimmare. Goffman (2009) menar här att det kan uppstå problem om vi 

definierar situationerna olika – hur reagerar vi i en typisk situation där någon bland åhörarna 

pratar mitt i föreläsningen? Att bli uppfattad på rätt sätt och det sättet vi önskar är enormt 

viktigt. Individer som rört sig stark uppåt eller nedåt på den sociala skalan brukar ofta försöka 

göra detta grundligt genom att flytta ifrån sin gamla hemort för att inte bli betraktade med 

samma ögon och kunna skapa en ny bild och ett nytt intryck av sig själva, gentemot andra 

människor. 

 

I vårt samhälle finns en föreställning om vilka uttryck som passar in i vissa situationer och 

vilka som inte passar in. Goffman (2009) använder sig av begreppet kontrollförlust för att 

beskriva de gester vi gör när vi tappar kontrollen på scenen för ett ögonblick. Det finns tre 

olika sätt att tappa kontrollen. Det första är det fysiska, där vi tappar kontrollen över våra 

muskler. Vi kan exempelvis råka snubbla på väg in till den nya kandidaten som vi ska göra en 

anställningsintervju med eller så får vi en hejdlös hostattack när vi ska inleda mötet där hela 

regionen är samlad. Detta kan ge publiken ett intryck av oförmåga eller oanständighet, menar 

Goffman (2009). Det andra sättet för kontrollförlust är att vi visar oss vara alltför mycket eller 

alltför litet intresserade av interaktionen, exempelvis om vi glömmer våra repliker, börjar 

stamma eller visar stark nervositet, vilket kan få publiken att tro att vi inte varit tillräckligt 

intresserade för att förbereda oss väl. Likaså om vi anstränger oss alldeles för mycket, vilket 

kan ge ett konstlat intryck. Det tredje sättet är att något gått fel i ”The setting” (den fysiska 

miljön); om en stor sammankomst skall hållas, och datautrustningen slutar fungera tre minuter 

före starten, skapar detta en enorm känsla av ”embarressment” (förlägenhet) hos den som ska 

inleda. Alternativt om vi ska träffas i ett mindre sammanhang och mitt i mötet inser talaren att 

alla whiteboard-pennorna är slut. Det pinsamma avbrottet är det som Goffman (2009) kallar 

kontrollförlusten. Även här hjälps teammedlemmarna åt, en nära arbetskollega rycker in för 

att starta igång datautrustningen eller för att hämta fler pennor. Detta för att “rädda” den 

utsatte. 
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Känslor i arbete 

 

Till skillnad från Goffman anser Hochschild att det inte bara är regler för hur vi ska bete oss 

som styr hur vi agerar i olika situationer i vår vardag och i vårt arbetsliv. Våra känslor och 

dess mottagande bidrar också till vårt agerande (Hochschild 1979). Känsloregler leder till att 

vi känner oss tvungna att agera på ett visst sätt i en bestämd situation. Det sker genom att 

andra värderar vårt känslomässiga framträdande och ifrågasätter det om det inte stämmer 

överens med den norm som finns för hur vi bör agera i en given situation (Hochschild 2003). 

Hochschild kallar detta för ”Emotional labour” (känsloarbete/emotionellt arbete) då det 

karaktäriseras av att personen måste använda sig av känslor i sitt arbete. Med emotionellt 

arbete avser hon arbeten där det krävs att individen producerar en viss känsla, antingen genom 

att frambringa den eller genom att dämpa en annan. Enligt Hochschild misslyckas Goffman 

med att beskriva hur vi använder oss av känslor i våra interaktioner och det sociala samspelet 

då han fokuserar på att beskriva vad människor utger sig för att känna snarare än vad de 

försöker känna (Hochschild 1979). Ett exempel på emotionellt arbete kan vara receptionisten 

som måste le när han/hon möter kunden för att besvara omgivningens krav på hur en sådan 

förväntas vara, trots att han/hon egentligen upplever känslor av motsatt karaktär som 

exempelvis irritation eller ilska. Emotionellt arbete innebär allt sådant arbete där det krävs att 

vi påverkar andras känslor. Till exempel vid en servicedisk eller vid kassan i en klädbutik. 

Men det krävs även på ett vanligt kontor och på alla platser som innefattar arbete mellan 

människor. Emotionellt arbete är idag något som ofta massproduceras, vilket leder till att 

individer till sist känner sig alienerade (främmande) i relation till sitt arbete (Hochschild 

2003). Hochschild har studerat flygvärdinnor där hon beskriver hur de använder emotionellt 

arbete i sitt bemötande med passagerarna samt hur känslor kommersialiseras. Men med en 

ständigt växande tjänstemannabransch, används känsloarbete i många olika sorters yrken - 

alltifrån vårdpersonal, säljande rådgivare, läkare till serviceyrken och indrivningspersonal 

behöver kunna bemästra känslor. 

 

För att klara av detta arbete använder sig individer av olika typer av emotionellt agerande som 

Hochschild kallar ”Surface”- resepktive ”Deep acting” (ytligt och djupt emotionellt 

agerande). ”Surface acting” innebär att man spelar en känsla i interaktion med andra utan att 

uppleva den aktuella känslan man uppvisar (Hochschild 2003). ”Deep acting” (djupt 

emotionellt agerande) skiljer sig från ”Surface acting” på det sättet att en person inte bara 
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låtsas känna något. Utifrån tidigare erfarenheter av känslor kan personen använda dessa på ett 

sätt som bidrar till att framkalla (Evocate) eller dölja (Supress) känslor så att personen 

verkligen känner den känslan. Ett exempel på att framkalla en känsla, kan som nämnts 

tidigare, vara att en person försöker le och vara glad trots att han/hon egentligen upplever en 

fullt motsatt känsla som ilska, sorg eller nedstämdhet. Att istället dölja en känsla kan vara att 

en individ försöker att inte visa att de känner dessa “negativa” känslor (Hochschild 1979). Det 

kan alltså finnas en skillnad i vad en person känner och vad han/hon borde känna. De normer 

som råder kring vad vi bör känna i olika situationer kallas för känsloregler och påverkar oss i 

arbetet.  Det finns tre olika tekniker som vi använder för att ändra känslor när vi arbetar med 

djupagerande, de går ofta in i varandra men går att dela in tre delar; den kognitiva 

(Cognitive), den kroppsliga (Bodily)och den uttrycksfulla (Expressive). Den 

kognitiva innebär att en person försöker ändra hur man tänker eller uppfattar en situation och 

på så sätt skapa för situationen passande känslor. Tekniken för att ändra på känslor kroppsligt 

innebär att man försöker ändra fysiska symptom på känslor som att till exempel inte rodna 

eller att andas saktare. Den uttrycksfulla tekniken innebär vidare att känslor kan ändras genom 

att vi visar andra gester än vad vi egentligen känner exempelvis le trots att vi är ledsna 

(Hochschild 1979). Emotionellt arbete behöver inte endast ske genom att en individ själv 

försöker framkalla eller dölja en känsla, det kan också finnas andra personer som bidrar till att 

påverka, antingen genom att en person använder dem för att få bekräftelse för en känsla eller 

att andra försöker påverka en individ genom känsloarbete (Hochschild 1979). I det dagliga 

livet upplever vi olika emotioner som vi sedan använder oss av i vår interaktion med andra. 

För att stärka den affekten vi vill få fram använder vi oss även av andra individer, bilder, 

skrifter och andra hjälpmedel. Genom att upprepa för sig själv det man eftersträvar att känna 

kan man uppnå den eftertraktade känslan (Hochschild 2003). Individer använder alla dessa 

tekniker i vardagen och i arbetslivet. Detta görs dels för att passa in i det sociala 

sammanhanget, dels för att det kan finnas sådana krav från företagsledningen i företaget men 

även för att sådana krav och normer finns i arbetslivet överlag. Arbetsuppgifter som kräver 

emotionellt arbete kan dock bidra till vissa problem. Det kan till exempel finnas risk för att 

individer identifierar sig för mycket med sitt arbete, vilket kan leda till att de inte kan skilja 

arbetet ifrån privatlivet och i slutändan riskerar att drabbas av utbrändhet. Det kan även vara 

så att individer gör en tydlig skillnad mellan privatliv och arbetsliv, vilket i sin tur kan leda till 

att de känner att de endast agerar likt en skådespelare, vilket skapar distans till arbetet och 

bidrar till skuldkänslor. I värsta fall kan individen utveckla en arbetsroll som är mer 
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känslokall och oäkta. Lösningen på dessa problem ser Hochschild i att arbetstagaren får 

möjlighet att känna att han/hon har kontroll och inflytande över sitt arbete (Hochschild 2003). 

 

 Vi har nu gått igenom Erving Goffmans viktigaste begrepp kring hans dramaturgiska teori 

om roller, samt Arlie Hochscilds syn på emotionellt arbete. Det är nödvändigt att förstå dessa, 

när vi snart kommer att undersöka hur mellanchefer inom fackliga organisationer växlar i sina 

roller och hur de hanterar sitt känsloarbete.  

 

Tidigare forskning 
 

Vi kommer nu att presentera vad som tidigare har skrivits i ämnet som vi undersöker samt vad 

vi önskar att vår uppsats ska bidra med i relation till dessa studier. Stephan Fineman skriver i 

sin bok ”Emotion in Organizations”, om hur känslouttryck har blivit viktiga i organisationer. 

Under de senaste åren har man funnit att kopplingen mellan motivation på arbetsplatsen och 

känslouttryck, påverkar resultaten i verksamheten i mycket högre grad än vad man tidigare 

har trott. Att använda sig av känsloarbete är viktigt idag för att exempelvis kunna ge service 

till kunder, då många organisationer är beroende av den för en ökad tillväxt (Fineman 2000). 

Organisationer strävar därför efter att implementera de rätta känslouttrycken för sin bransch 

och tar gärna hjälp av organisationskonsulter för att lära sig detta (Fineman 2000). Inom 

många yrken där man interagerar med andra människor krävs förmågan att dels ”läsa av” 

andras känslor men även själv kunna ge uttryck åt sina känslor på ett sätt så att informationen 

når fram (”face work”), samt kunna kontrollera sina känslor, både positiva och negativa 

(Sturdy 1998). Att kunna visa sympati, empati och glädje men dölja exempelvis ilska och leda 

är viktigt för många som arbetar med människor. I andra yrken kan det tvärtom vara viktigt att 

dölja empati och istället använda ilska, som hos till exempel indrivare (Hochschild 2003). 

Gemensamt för dessa är känsloarbete på olika sätt och i olika hög grad. Fineman menar att det 

inte avser enbart serviceyrken med lägre status, utan även högstatusyrken som läkare, 

professorer, advokater, olika sorters rådgivare och inte minst ledare och chefer (Fineman 

2000).  För att kunna leda, influera, övertyga, nätverka, hantera svåra medarbetare, förbättra 

moralen och resultaten på arbetsplatsen behöver man kunna växla mellan de olika rollerna och 

hantera sina egna och medarbetares känslor (Fineman2000). Rafaeli (1987) tar också upp hur 

man inom organisationer använder känslor för att uppfylla förväntningar. Det framkommer 

hur företag och organisationer vill rekrytera individer som har lätt att ge uttryck åt de känslor 

som företaget vill uppvisa utåt, exempelvis; entusiasm, humor, ”en positiv attityd” och ett gott 
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självförtroende . Därefter socialiseras individerna in i organisationen och lär sig 

”känsloreglerna” som bör tillämpas. Man tar även upp vissa konsekvenser av emotionellt 

arbete, dels för företaget (ekonomiska) men även för den anställde (psykologiska). Många 

företag (organisationer) är ekonomiskt beroende av att medarbetarna kan använda sina känslor 

på ett effektivt sätt; en stor förhandling, ett utvecklingssamtal, en viktig affär, ett föredrag – 

om känslor inte förmedlas rätt och kontrolleras här kan det innebära ekonomiska förluster. För 

medarbetarna kan de fysiska konsekvenserna bli stressreaktioner i form av värk i kroppen, 

sömnbesvär och liknande, på grund av det långvariga ”rollspelandet” (Rafaeli 1987).  

 

Mellanchefers möjligheter att påverka verksamheten är inte alltid de optimala. Särskilt inom 

servicebranschen hamnar de lätt mellan kraven från sin egen ledning, från sin personal och 

från kunder, vilket Bolton och Houlihan i sin studie kallar för att de ”försvinner i kraven av 

Bermuda triangeln” (Bolton & Houlihan 2010). En stor påfrestande faktor är förväntningar 

från bland annat kunder, som man inte kan få genomföra. Eftersom ”kunden alltid har rätt” 

och mellanchefen själv ansvarar för uppsatta mål från sitt område kan kunders missnöje 

drabba hans egna resultat negativt. Ändå behöver han/hon finna sig i att inte kunna påverka en 

stor mängd faktorer, exempelvis i att avskeda personal på grund av besparingar vilket 

kommer att orsaka honom/henne mer stress. Att inte kunna tillmötesgå personalen i rimligare 

löner och att viktiga resurser dras in som han/hon behöver försvara inför både personal och 

kunder kan också leda till ökad belastning. Eftersom besluten ofta fattas någon annanstans än 

där produktionen och verksamheten pågår har mellanchefen en utmanande roll (Bolton & 

Houlihan 2010). En annan studie beskriver de anställdas krav på emotionellt arbete (Leidner 

1999). Inom många yrken räcker det inte till att vara arbetsvillig och utbildad. Att kunna 

använda sig av emotionellt arbete är, som nämnt, viktigt idag inom både högt och lågt 

ansedda yrken, då många företag och organisationer lever på att kunder/klienter återkommer. 

Särskilt inom servicesektorn förväntas anställda dels framkalla och uppvisa positiva känslor, 

och samtidigt dölja de negativa. Företag som exempelvis inte har en stabil, återkommande 

kundbas kräver ofta mer känsloarbete av sin personal. I motsats till detta är emotionellt arbete 

mindre vanligt på myndigheter och andra statligt ägda instanser som inte är beroende av 

klienterna på samma sätt. Att hitta kandidater som behärskar detta kan innebära att företagen 

genomför omfattande intervjuer, personlighetstester och försöker försäkra sig genom att 

kontakta referenser till kandidaten. Inom företaget får den anställde därefter lära sig ”det rätta 

sättet” att vara. Kontroll sker genom en chef närvarande, genom monitorer, inspelning av 

samtal eller mätning av kundnöjdhet. Inom dessa yrken motiveras personalen ofta genom 
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provisionslön. Leidner menar att individen på detta sätt förlorar sin autonomi, sig själv och 

blir depersonaliserad. Hon ifrågasätter hur långt samhället är beredda att gå i att göra om 

människor för att uppnå bättre ekonomiska resultat (Leidner 1999).  

 

När det kommer till svensk forskning kring mellanchefer har Kjerstin Larsson (2005) skrivit 

en avhandling med namnet ”Mellanchefer som utvecklar”. Hon anser att mellanchefer är en 

outnyttjad resurs eftersom deras eget handlingsutrymme ofta är för litet. De förväntas främst 

förverkliga centrala direktiv vilket gör att den lokala verksamheten lätt hamnar i skymundan. 

Ledningen styrs ofta av trender och ser inte alltid hur utvecklingsarbetet i verksamheterna ser 

ut. För mellanchefen är det också viktigt att få stöd uppifrån. Hon analyserar även deras 

arbetsvillkor med fokus på offentlig sektor. Ledningen kräver ofta delaktighet bland 

medarbetarna och detta är mellanchefens ansvar att arbeta med; att se till varje enskild 

medarbetares motivation och resurser. För att klara av kraven inom arbetet behöver cheferna 

få stöd och inspiration uppifrån, men helst även från ett neutralt nätverk på deras egen nivå, 

till exempel från andra mellanchefer som inte är knutna till företaget. Även hos Larsson 

framkommer alltså vikten av god interaktion på arbetsplatsen och emotionell förmåga för 

mellanchefernas del (Larsson 2005). Forskningen kring ledarskap i fackliga förbund är något 

sparsammare än densamma kring ledande positioner i allmänhet. I en doktorsavhandling 

framkommer det att fackliga organisationer står inför nya utmaningar, delvis på grund av att 

de som lämnar arbetsmarknaden idag kommer att ersättas av färre antal individer men med 

högre utbildning (Björkman 2005). Det har även skrivits en doktorsavhandling om facket i det 

medialiserade samhället, och vilken betydelse intrycket utåt via media har på LO:s 

medlemsförbund (Enbom 2009). Även denna avhandling visar på vikten av intrycksstyrning 

inom fackliga organisationer, men saknar aspekten ur dels ett sociologiskt perspektiv och dels 

ledande positioners intrycksstyrning (Enbom 2009). Fackförbundens medlemmar har idag nya 

behov och det råder konkurrens vissa förbund emellan. Att lära av medlemmarna och vara ett 

attraktivt alternativ är viktigt för fackförbundens överlevnad. Därför är vår frågeställning 

viktig. Vilka roller behöver man inta som mellanchef och hur växlar man dem emellan? Och 

hur hanteras de emotionella krav som uppstår? 

 

I ovan nämnda studier framkommer att mellanchefer har krav på sig att hantera känslor och 

roller i sitt arbete, samt att fackliga föreningar idag arbetar på att upprätthålla en god bild av 

sin verksamhet utåt. Den förstnämnda studien tar alltså upp en del om ledarskap och 

emotionell intelligens, men inte inom fackliga organisationer direkt utan mer generellt i 
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organisationer. Rafaelis (1987) studie är bred på det sättet att den tar upp flera delar av det 

emotionella arbetet. Däremot riktar den sig främst till vård- och servicesektorn och individer 

utan ledande befattning. Eftersom ledande positioner ofta är utsatta i minst lika hög grad, men 

på ett annat sätt, hade det bidragit till mer bredd om hon hade nämnt även chefers 

känsloarbete. En annan studie från 2010 har däremot fokus på just mellanchefers maktlösa 

position, särskilt inom serviceyrken. Den utgår inte ifrån fackliga förbund och de teorier vi 

valt att använda, men är ändå givande då den visar på de påfrestningar som kan förekomma i 

rollen där man som chef är ”mittemellan”. Studien som därefter tar upp emotionellt arbete 

inom servicesektorn utgår till viss del från Hochshilds teori, och visar på påfrestningarna i att 

tillämpa känsloarbetet. Den saknar däremot fokuset på ledande positioner och fackförbund 

(Leidner 1999). Flera av de resterande studierna har fokus på facket, men saknar aspekten 

utifrån antingen ett ledarskapsperspektiv eller ur ett perspektiv på emotionellt arbete och 

roller. Denna kombination som saknas, är just vad vi ville undersöka i vår uppsats. 

 

Vi har nu gått igenom en del av tidigare forskning som har gjorts inom området som vi har 

undersökt. I nästkommande avsnitt kommer vi att presentera hur vi gått tillväga i arbetet. 

 
Metod 
 

Nedan följer en genomgång av de metoder som använts i denna studie. Inledningsvis 

beskriver vi val av metod och urval, för att sedan beskriva de avgränsningar vi gjort samt hur 

vi gått tillväga i genomförandet av studien. Vi tar också upp aspekter kring vår egen roll och 

påverkan på studien och trovärdighet därtill. Avslutningsvis diskuterar vi de etiska aspekter 

som finns att ta i beaktande. Utgångspunkten för vår kvalitativa studie är den 

fenomenologiska ansatsen, vilket innebär att vi försökt att förstå och förklara respondenternas 

förhållningsätt till fenomenen genom att skapa oss en vardagsförståelse av de handlingar och 

sociala processer som äger rum kring dem. Vi använde en abduktiv ansats då vi avsåg att 

skapa oss en insikt i intervjupersonernas subjektiva uppfattning genom att växla mellan teori 

och empiri (Aspers 2007). För att samla in empiri har vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer där vi utgått från vissa teman. Däremot har vi strävat efter att låta respondenterna 

tala fritt, för att kunna fånga upp även förhållanden som våra frågor kan ha missat. Detta gav 

oss möjlighet att delvis sätta teorin åt sidan för att istället fokusera på deras beskrivningar av 

verkligheten (Creswell 2007).  
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Urvalet bestod av sex mellanchefer på två fackförbund. Fem stycken arbetar på det ena 

fackförbundet och en person arbetar på det andra. Den definition på mellanchef som vi utgått 

från var att de skulle inneha personalansvar samt rapportera till en högre chef. Vidare har vi 

också sökt respondenter som har arbetat i minst ett års tid för att säkerställa att de hunnit 

hantera olika situationer som ingår i en ledande positions arbete. Det rådde en jämn 

könsfördelning mellan respondenterna då tre är män och tre är kvinnor. Utbildningsbakgrund, 

arbetserfarenhet samt arbetsuppgifter skilde sig åt dem emellan. Gemensamt för dem alla var 

att de hade genomgått en akademisk utbildning. Fem av dem ansvarade för en grupp av 6-10 

medarbetare, och en av dem ansvarade för 8 personer. Antal år som chef varierade mellan två 

år och tjugo år. Det stora spannet i antal år respondenterna hunnit inneha en ledande position 

påverkar självklart deras uppfattning om arbetet och vad de hunnit erfara. Detta hade kunnat 

bli problematiskt om vi hade undersökt faktorer som de alla inte hunnit vara med om. Vi såg 

dock inte att det fanns så stor variation i deras upplevelser av de fenomen som vi letat efter. 

För att avgränsa studien har vi valt att undersöka mellanchefer på fackförbund i Stockholm. 

Denna avgränsning gjordes dels av tidsmässiga skäl men även kostnadsmässiga då vi inte haft 

möjlighet att resa till andra regioner. Utöver detta såg vi det som intressant att undersöka hur 

mellanchefer i fackförbund upplever sin roll och sitt arbete då ju dessa organisationer står för 

arbetstagarnas trygghet. Vi hade i tankarna att använda oss av deltagande observation i vår 

studie, men detta hade inte gett oss full information då det kan vara utmanande att observera 

ett arbete med ledande befattning. Samt att då många medarbetare är inblandade hade detta 

också krävt godkännanden från deras sida Vi är dock medvetna om att observation är ett bra 

sätt att bidra med en utförligare beskrivning av det fenomen vi avser undersöka (Creswell 

2007). Utöver detta har vi valt att inte analysera dokument kopplade till fackförbund som till 

exempel hemsidor och trycksaker publicerade av fackförbunden eller tidningsartiklar, 

hemsidor och liknande publicerade av andra utgivare. Studier gjorda av Tina Forsberg 

Kankkunen (2009) beskriver hur genus påverkar ledningsgruppens uppbyggnad och 

arbetsprocesser i kvinno- och mansdominerande yrken. Hochschild (1997) har även utöver 

studier av emotionellt arbete i serviceyrken studerat hur kvinnors yrkesliv påverkar dem. Då 

det hade varit intressant med ett genusperspektiv i vår undersökning har vi dock valt bort detta 

på grund av tidbegränsningen. 

 

För att komma i kontakt med våra respondenter har vi använt oss av ett snöbollsurval. Med 

detta menas att vi fått kontakt med en person som sedan har hjälpt oss få kontakt med flera 

http://www.smakprov.se/s%C3%B6k/f%C3%B6rfattare/tina-forsberg-kankkunen
http://www.smakprov.se/s%C3%B6k/f%C3%B6rfattare/tina-forsberg-kankkunen
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intervjupersoner. Detta urval lämpade sig bäst då alla fackförbund inte har en tydlig 

avgränsning av positionen som mellanchef. Genom en sådan urvalsprocess bidrar 

kontaktpersonen till att definiera vilka som ingår i gruppen. Selektion av urval baseras på så 

sätt på första ordningens konstruktioner inom fältet. Med första ordningens konstruktion 

menas aktörers egen vardagsmening som tas för givet av dem själva (Aspers 2007). De 

nackdelar som finns med att använda ett snöbollsurval är exempelvis att det kan innebära en 

begränsning till ett visst nätverk vilket påverkar möjligheten att studera ett större fält. Det är 

därför viktigt att försöka göra ett strategiskt urval där flera nätverk ingår för att öka 

variationen. Detta kan vara ett problem i vår studie då vi enbart intervjuat personer på två 

fackförbund samt endast fått tag på sex personer som kunde tänka sig att ställa upp (Aspers 

2007). För att komma i kontakt med mellancheferna valde vi ut och kontaktade fyra större 

fackförbund. Vi använde sedan deras hemsidor för att kontakta antingen ansvarig person på 

personalavdelningen eller högsta chef. Detta gjorde vi först per telefon och i de fall det inte 

gick att få tag på dem, via e-post. Vi skickade även ut förfrågningar via fackförbundens 

allmänna informations e-post. I de fall det behövdes skickade vi även påminnelse via e-post. 

Ett fackförbund tackade nej och ett lyckades vi inte få tag på. Två stycken kunde tänka sig att 

ställa upp. På det ena fackförbundet var det en chef som svarade via vår e-post och utifrån det 

kontaktade vi de personer han/hon hade föreslagit via korrespondensen, för att se om de hade 

möjlighet att medverka, fem stycken tackade ja. På det andra fackförbundet vidarebefordrades 

vår e-post till de anställda. En person kontaktade oss via e-post och tackade ja. För att få tag 

på fler respondenter kontaktade vi ytterligare fyra fackförbund. Vi stötte dock på problem då 

vi inte fick kontakt med tre av dem. Ett av fackförbunden hade några chefer som kunde tänka 

sig att ställa upp men inte innehade den typ av tjänst som vi letade efter. 

 

I intervjuerna utgick vi från teman som vi skapat baserat på vår teoretiska utgångspunkt. 

Intervjuerna genomfördes under två veckor under april månad 2011. Alla intervjuerna spelade 

vi in för att kunna använda oss av dem i vår analys. Den första intervjun som genomfördes 

använde vi som testintervju för att skapa oss en bättre förståelse av respondentens roll och 

arbetsplats. Därav fick den första respondenten som vi intervjuade också kommentera våra 

frågor och bidra med reflektioner av andra intressanta aspekter av deras arbete. Utifrån detta 

gjorde vi några mindre omformuleringar av frågorna och lade till ytterligare andra. Vi 

modifierade guiden en ytterligare gång efter intervju två för att skapa frågor och teman som 

på bästa sätt avspeglade det vi ville undersöka. I varje intervju vi genomförde började vi med 

ett par inledande frågor. Detta för att skapa ett förtroende och minska det obehag som kan 
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finnas kopplat till att bli intervjuad. Respondenterna fick berätta om sig själva och sitt arbete 

för att själva skapa en definition kring sin roll och sina arbetsuppgifter (Creswell 2007). 

Intervjuguiden vi använde utformades utifrån ett A-schema (Aspers 2007). De teman vi 

använde var främre regionen, bakre regionen, framträdanden, fasad, team, intrycksstyrning 

och djupagerande. Dessa teman använde vi senare också som koder i vår analys av materialet 

(Aspers 2007).  

 

Det kan dock finnas vissa problem med semistrukturerade intervjuer vilket bör tas i 

beaktande. Dels kan det skapas en maktobalans mellan intervjuare och respondenten, då 

intervjuaren styr de teman som diskuteras. Genom att ge respondenten utrymme att prata fritt 

om sina erfarenheter kan man ge honom/henne mer utrymme till egen reflektion. Ett 

ytterligare problem är att intervjuaren styr samtalet kring den förförståelse och kunskap kring 

ämnet som innehas sedan tidigare. Dessutom sker även tolkningen utifrån tidigare 

förförståelse (Aspers 2007). Ytterligare problem som kan förekomma är att det kan finnas risk 

för intervjuareffekt, då respondenten vill ge en positiv bild av sig själv och facket och därför 

svarar på ett sådant sätt som beskriver vad de uppfattar som socialt önskvärt (Bryman 2002). 

För att vidare analysera materialet transkriberade vi alla intervjuer. Vi förde också 

minnesanteckningar kring kommentarer från respondenter och de intryck vi fått innan, under 

och efter intervjuerna. I kodningen utgick vi från de teman vi skapat i intervjuguiden och 

delade in dem i underkategorier utifrån vår teori. Fördelen vi såg med att använda dessa koder 

är att vi kunnat utgå från den definition av begreppet som redan fanns. Men under processen 

skapade vi också en ny kod som vi kallade flytande. Koden kom till då vi kände att fenomenet 

inte fångades upp inom de definitioner som våra tidigare koder innefattade. För att kunna se 

ett mönster mellan koderna använde vi oss av marginalmetoden (Aspers 2007). Utöver dessa 

koder delade vi också in de olika relationerna som finns på en arbetsplats i olika färger för att 

tydligt se hur ofta de förekom och i vilka sammanhang. Dessa bestod av chef, kollegor och 

andra chefer, personer som mellanchefen har ansvar för, utanför arbetet/familj/vänner/fritid 

och kunder. Ett problem som dock kan finnas med att främst utgå från teori i kodningen är att 

forskaren tillsammans med sin förförståelse kan missa vissa viktiga aspekter av det fenomen 

som undersökts (Aspers 2007). Vi har presenterat de resultat vi hittat genom att beskriva de 

fenomen de avser och koppla dem till teorin. Detta gjordes genom utvalda citat som fångade 

upp fenomenen som vi beskrev. Eftersom de intervjuer vi genomfört liknar samtal där 

respondenten får tala fritt innebär detta att de olika teman vi utgått från tas upp olika mycket i 

varje intervju.  
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Under hela forskningsprocessen behöver man begrunda sin egen roll och påverkan på 

personerna men också materialet man skapar, då man som forskare kan påverka resultatet 

utifrån sin egen vardagsförståelse (Creswell 2007). Eftersom vi båda har olika uppfattning om 

de fenomen vi undersökt och kring mellanchefer men även kring själva intervjutillfällena, har 

detta förvisso påverkat de frågor vi ställt och våra tolkningar av det som sagts. Vi har båda 

arbetat inom större organisationer med många mellanchefer och varit i kontakt med 

fackförbund. För att inte påverkas för mycket av vår vardagsförståelse, har det varit viktigt för 

att skapa oss en uppfattning av hur de fackliga organisationerna är uppbyggda och att hela 

tiden ha ett öppet förhållningsätt till det vi undersöker. För att vara medvetna om de 

uppfattningar vi hade med oss har vi i genomgående diskuterat detta samt skrivit ner och tagit 

del av varandras erfarenheter. Genom våra intervjufrågor upplevde vi att vi fått en god inblick 

i vår frågeställning. En indikation på detta, är att vissa av våra förutfattade meningar inte visat 

sig stämma och på sådant sätt lett till att vi kunnat betrakta fenomenet mindre påverkade av 

vår vardagsförståelse.  

 

Det är viktigt att uppnå en mättnad i en studie. Detta kan dock vara ett problem i en mindre 

uppsats då det är svårt att samla in tillräckligt med material för att ingen ytterligare nyansering 

av fenomenet ska ske (Aspers 2007). Ett sätt att uppnå mättnad är att använda sig av 

triangulering. En form av triangulering innebär att man använder sig av flera typer av 

insamlad data, till exempel observation och dokument. I denna studie har vi endast använt oss 

av intervjuer som empiriskt material. En annan form av data som till exempel 

observationsanteckningar hade kunnat bidra med en fylligare beskrivning av det fenomen vi 

undersökt (Bryman 2002). För att ytterligare öka trovärdigheten har vi haft som avsikt att så 

tydligt som möjligt redovisa tillvägagångssättet för att möjliggöra replikation av studien, samt 

genomföra noggrann transkribering och kodning av det empiriska materialet (Creswell 2007). 

Även om avsikten i en kvalitativ studie inte är att generalisera så är det viktigt att ha i åtanke 

att fackförbunden styrs genom ett demokratiskt styre där medlemmar kan lämna motioner och 

beslut tas genom omröstning i en styrelse. Detta kan påverka mellanchefens roll och arbete 

och göra att det kan finnas svårigheter att applicera denna studie där det råder en annan 

organisationsstruktur. Det behöver dock inte vara så eftersom arbetet som mellanchef inte 

nödvändigtvis påverkas av detta (Bryman 2002). 
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Bryman (2002) beskriver fyra krav gällande etiska aspekter som är viktiga vid genomförandet 

av en studie. Det första och andra kravet, informationskravet och samtyckeskravet har vi 

uppfyllt genom att informera alla respondenter kring syftet av studien och om deras 

anonymitet samt rätten att avbryta eller dra sig ur om de önskar. Detta gjordes redan vid vår 

första dialog med dem. När vi kommit i kontakt med de chefer som tackat ja, informerade vi 

dem en ytterligare gång om detta. Vi förklarade även att vi skulle spela in intervjuerna samt 

att materialet efter transkribering skulle raderas. För att skapa en trygghet hos respondenten 

informerade vi om detta ytterligare en gång i samband med intervjutillfället. Det tredje och 

fjärde kravet, konfidentialkravet och nyttjandekravet innebär att alla uppgifter om de 

medverkades person behandlas konfidentiellt och att dessa uppgifter endast får användas till 

forskningsändamål. Vi upplyste även om detta i samband med intervjuerna. Inspelningarna 

har raderats efter transkribering och för att leva upp till dessa krav har vi genom arbetet 

iakttagit och diskuterat etiska aspekter. Vi är medvetna om att det kan innebära problem i vår 

studie med anonymitet då vi intervjuat flera personer på samma fackförbund och har därför 

genomgående i vårt arbete diskuterat anonymitetsaspekten och valt citat med detta i åtanke. 

För att skydda intervjupersonernas identitet i resultat- och diskussionsavsnittet har vi valt att 

utesluta arbetsplats, kön, familjeförhållanden ålder samt andra indikationer på vilket 

fackförbund de arbetar på. Istället presenterar vi vilken intervju vi tagit citatet från.  

 

Resultat & Analys 
 

Nedan presenterar vi de resultat vi funnit i vår studie där vi undersökt mellanchefers roller och 

känsloarbete inom de fackliga förbunden. Ett flertal underrubriker kommer att användas, för 

att underlätta läsningen. Vi börjar med att beskriva de olika roller och intryck som skapas. 

Därefter följer en analys av samarbetena i team, växlingar mellan arbetsuppgifter och 

arbetsroller, både på arbetet och på det privata planet. Slutligen beskriver vi de emotionellt 

krävande situationer som kan uppkomma när man arbetar i en ledande position.  

 

 

Förmågan att växla mellan roller 

 

Framträdanden pågår under en stor del av vardagen på arbetsplatsen. De är en central del av 

Goffmans (2009) teori och innefattar hela vårt agerande bland andra människor. Det är också 

ett samlingsbegrepp för vårt framträdande när vi befinner oss på scenen. De roller vi väljer att 

spela varierar beroende på vem vi interagerar med och beroende på situationen. När vi 
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befinner oss på scenen använder vi oss av ”Impression Management” (intryckshantering), 

vilket ofta sker automatiskt och genomsyrar alla våra framträdanden (Goffman 2009).  Att ge 

rätt intryck i form av ”Impression Management”, är viktigt för oss alla, inte minst för 

individer i ledande positioner som ofta behöver vara förebilder för arbetsgruppen. För dem vi 

intervjuat är det viktigt att kunna kliva in och ta en mer ledande roll om det krävs. Men de 

betonar även vikten av att medarbetare ska kunna känna sig trygga i att ta egna beslut. Ingen 

av intervjupersonerna vill vara den som tar beslut i allt, istället vill de se sig själva mer som en 

coach som hjälper medarbetarna i rätt riktning och som de kan komma till när de önskar för 

att få återkoppling i sina tankar och idéer. En chef beskriver nedan hur de kan försöka förhålla 

sig till sin roll och sitt ledarskap. Genom att ibland inte visa de egenskaper som anses 

kopplade till chefsrollen önskar han/hon ge intrycket av en icke-traditionell ledare som är en 

del av gruppen; 

“… Sen är jag väl inte världens chefigaste chef på det sättet heller. Det här att det 

är viktigt med distans och integritet och sådana saker. Jag är nog en ganska öppen 

person och hyfsat prestigelös.” (Intervju 6) 

Auktoriteter och ledare har historiskt alltid omgett sig med mystik, genom att förhindra 

närmare kontakt med understående och på det sättet skapa ett utrymme för fantasi och 

glorifiering. Detta är vanligt även idag, för att upprätthålla distans gentemot andra. 

Förtrolighet är motsatsen till detta och minskar distansen. Exempelvis kan en individ inta en 

distans till sin ursprungliga roll genom att tona ner sin position och interagera med aktörer 

som egentligen hör till en lägre nivå av teatern. Att vara chef kan många gånger vara ett 

ensamt arbete då de inte alltid har så många kollegor med samma arbetsuppgifter. Genom att 

stundvis öka förtroligheten genom exempelvis gemensamma aktiviteter efter arbetet, minskas 

distansen till medarbetarna (Goffman 2009).  

 

Chefernas interaktioner (encounters) påverkas av det som är socialt accepterat på deras 

arbetsplats. Det kan också finnas normer som cheferna förväntas rätta sig efter. Dessa ser 

olika ut på varje arbetsplats, men beskriver hur personen bör bete sig. Eftersom fackförbund 

står för goda arbetsvillkor (A. Johansson, 1997) kan det finnas önskemål kring de ledande 

positionernas uppträdande (Appearance), att de trots sin position bör agera och vara närmare 

sina medarbetare i både uppträdande (Appearance) och uppförande (Manner), till skillnad från 

vissa andra arbetsplatser där hierarkin har en större betydelse. En respondent beskriver det så 

här; 
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"Å andra sidan har vi såna här medarbetarundersökningar, så….alla får ju tala 

fritt….mina medarbetare värderar ju mig hela tiden också…" (Intervju 3) 

Och en annan så här; 

"På kontoret här, vi har en stark klubb här på arbetsplatsen, så håller inte vi chefer 

oss inom så att säga våra ramar så ja, då har vi en stark motpart (intervju 3) 

Här kan vi se hur man följer upp de ledande positionernas uppträdande och uppförande 

gentemot medarbetarna, som får bedöma dem genom undersökningar. Självklart finns det 

tillfällen där respondenterna även behöver inta en mer tydlig roll. Ofta handlar det då om att 

rätta till ett oönskat beteende eller arbetsätt.  Ibland har det koppling till praktiska saker, som 

att påverka hur länge personer kan komma till tals på ett möte för att det inte ska dra iväg i tid 

och i andra ämnen än de planerade. En intervjuperson berättar; 

”…vi behöver... driva framåt verksamheten, göra det vi sagt att vi ska göra, så vi 

uppfyller målen, så där... på de mötena blir jag väldigt drivande samtidigts som jag 

måste vara väldigt lyhörd…” (Intervju 3)  

Det är chefens roll att se till att arbetet hela tiden drivs framåt. Genom att styra och pusha på 

när det behövs kan de påverka och i slutändan klara av att uppnå de mål som finns uppsatta. 

Här måste han/hon inta en annan roll, eftersom situationen kräver tydlighet (Goffman 2009). 

Även om respondenterna kan inta en mer avslappnad roll vid flera tillfällen så kan ett möte 

vara en sådan situation då handlingskraft förväntas för att skapa ordning och behålla intrycket 

av att man är ledaren. 

 

Att vara sig själv - relationen gentemot medarbetarna 
 

Som chef finns det alltid förväntningar från omgivningen i hur man bör agera. En chef kan ha 

många olika krav att leva upp till. För att kunna utföra sitt arbete så bra som möjligt 

framhåller flera av respondenterna vikten av att känna sig trygg i sig själv. Att vara ledare kan 

innebära att behöva ta vissa obekväma beslut, som exempelvis behöva omplacera någon för 

att arbetet inte fungerar. Det krävs också att personen är konsekvent och kan stå på sig i de 

beslut de fattar; 

”Att om du som chef hela tiden backar från det ena till det andra då ger det ett 

väldigt otryggt intryck till dem, att man skapar…//…Vad man vill egentligen? Så då 

skapar man en trygghet." (Intervju 1)  
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Det är även viktigt att det inte förekommer förvrängningar i de roller de uppvisar, det vill säga 

att individen inte spelar en roll men egentligen har en annan åsikt eller syn på saker (Goffman 

2009). Flera av respondenterna beskriver hur de strävar efter att inte göra denna åtskillnad. De 

vill gärna se det som att de är sig själva hela tiden och inte förändras beroende på plats de 

befinner sig på, vare sig det är arbetsplatsen eller hemmet. En för stor skillnad mellan rollen 

och verkligheten kan även göra att andra ser på individen som en falsk person. Genom att inte 

spela ett falskt spel skapar individen ett större förtroende hos sin omgivning (Goffman 2009).  

“ Jag vet inte det… Jag har alltid haft en strävan att jag inte ska va två olika 

personer, så jag försöker vara så lika som möjligt.. (skratt)…både här och hemma.” 

(Intervju 3) 

Ett problem som finns med Goffmans perspektiv är att det finns en risk att alla människor 

framstår som skådespelare, vilket gör att de kan uppfatta sig själva som oäkta. Att behärska 

olika roller vid varierande situationer är däremot en nödvändighet i vårt samhälle, enligt 

Goffman. Vetskapen om att vi undersöker roller kan dock ha bidragit till att respondenterna 

gärna påtalade att de har ambitionen att vara ”äkta” och inte ”oäkta”. (Vi hade eventuellt 

kunnat formulera intervjufrågor som inte nämner ordet ”roll”, för att inte skapa denna 

begreppsförvirring.) 

 

Respondenten går sedan över till att beskriva hur han/hon hanterar känslor i arbetet. När 

cheferna befinner sig på arbetet finns det vissa förväntningar och normer kring hur de bör bete 

sig. Djupt emotionellt agerande (”Deep acting”) används för att leva upp till dessa normer 

(Hochschild 2003).  Särskilt ilska är en känsla som det finns en stor skillnad i hur den får ta 

sig i uttryck, beroende på om aktören befinner sig i det offentliga på en arbetsplats eller i den 

privata sfären, i hemmet. Nedan uttrycker en respondent svårigheten i att vara sig själv och 

samtidigt anpassa sig till de rådande normerna kring hur man som ledare förväntas vara i det 

offentliga;  

”…så det är klart… att… lite nyansskillnader finns det ju… om jag blir riktigt arg, 

så blir jag ju inte det på samma sätt som om jag är hemma…//…, så det är inte så 

att jag försöker kväva nån känsla“ (Intervju 3) 

Sett till hur roller och ageranden skiljer sig åt på arbetsplatsen och i hemmet blir det 

tydligt vilken betydelse det emotionella arbetet har i vår vardag. Stortalet av våra 

respondenter upplever att de till viss del intar andra roller i hemmet och på fritiden än på 

arbetet, även om deras egenskaper i yrkesrollen stundvis även kommer till uttryck på 
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fritiden. På arbetet behöver de inta en mer seriös, allvarlig approach och tänka efter före 

de gör något. Hemma kan de däremot slappna av mer, använda sig mer av sin humor 

samt vara sig själva till större del. Ovanstående respondent förklarar vidare hur dessa 

roller skiljer sig åt, samt hur personen väljer den fasad som han/hon vill uppvisa; 

”...Men om man ska se till skillnaden så är jag mer avslappnad hemma. Jag är mer 

på min vakt här. // att… ibland måste jag tänka till extra att ’hur uttrycker jag mig 

som chef i det här sammanhanget’… och det bandet lägger jag inte på mig hemma  

”(Intervju 3)  

Citatet ovan visar hur viktigt det är att på arbetsplatsen hålla tillbaka vissa känslor. 

Respondenten beskriver det som att ”lägga band” på sig. Hotchschild (1979) beskriver just 

detta när hon talar om ”Supression”, där vissa känslor behöver tryckas ner för att det rätta 

intrycket skall uppstå gentemot omgivningen. 

 

Och gentemot sin egen chef…  

 

När det kommer till rollen gentemot respondenternas egen chef, har de vi intervjuat ofta en 

avslappnad relation till honom/henne. En del av mellancheferna har däremot ett större eget 

ansvar än vad vi trodde från början. Därför blir också kontakten till deras chef mer sporadisk, 

och är svår att utvärdera på samma sätt som relationen till medarbetarna. Kontakten sköter de 

oftast via e-post, kvartalsvis och den högre chefen befinner sig fysiskt inte på samma kontor. 

Rollen gentemot henne/honom kommer därför inte till fullt uttryck i våra intervjuer. På frågan 

hur de upplever sin chef och relationen till honom/henne, svarar en respondent; 

“Är man chef så är man mer formell när man går in och redovisar någonting...//.. 

och det vill man inte göra mot dem som rapporterar till en... ehh... när man klarat 

av de fem punkterna behöver man inte vara så formell sen...” (Intervju 1) 

Relationen gentemot chefen är ofta avslappnad i grunden, men med små modifikationer. 

Beroende på vad ärendet avser, kan rollen skifta från informell till formell. En annan 

intervjuperson beskriver det så här; 

”Nej, jag kan inte säga att det skiljer, att jag skulle ha mer respekt för min chef än 

för mina medarbetare, det är… Ibland så kan det ju dyka upp i bakhuvet att ’juste, 

det är ju han/hon som ska lönesätta mig, det är han/hon som ska värdera mig’… jag 

har en otrolig respekt för mina medarbetare och det har jag för min chef 

också.”(Intervju 3) 
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Sammantaget för de flesta av våra respondenter gäller att de i stor grad kan uttrycka sina 

tankar och funderingar gentemot sin chef, vara sig själva till en relativt stor del. Några större 

skillnader i rollerna gentemot chef och medarbetare, har inte kunnat uttydas. De kan inta en 

både mer konventionell sida men även en avslappnad sådan gentemot båda dessa beroende på 

tillfälle. Detta går delvis hand i hand med Goffmans teori om fasader och roller. När vi är 

bland andra människor intar vi de roller vi behöver spela inför publiken. Något som däremot 

är mer framträdande i vårt resultat, jämfört med i Goffmans teori, är att respondenterna kan 

känna sig både som på scenen och som bakom kulisserna, med samma publik närvarande. 

Upplevelsen av att vara ”på scenen” beskrivs som beroende av en kombination av vem man 

pratar med och vad samtalet rör sig om. Den formella relationen som över- eller underordnad 

spelar enbart roll om det man pratar om relaterar till dessa positioner. Enligt citaten ovan kan 

vi se att respondenterna även kan känna sig som bakom kulisserna med sin chef. Goffman 

talar även om dessa variationer i sin bok ”Jaget och maskerna”, men i mindre grad. Han 

beskriver det i förhållande till ”framför gästerna” och ”i köket” – det är samma personer som 

interagerar, men med olika publik (Goffman 2009). Goffmans teori om auktoriteters och 

ledares distans gentemot de medarbetare de har under sig, är heller inte fullt så framträdande i 

vårt resultat, de växlar även här mellan närhet och distans. Kanske kan detta bero på att 

ledarskapet har utvecklats mycket sedan Goffman skrev sin bok. Kanske skiljer sig detta åt 

mellan organisationer och kulturer. Eller så kan en eventuell variation vara svår att fånga 

genom enbart intervjuer (deltagande observation hade kanske gett oss ett annat resultat i 

detta.) 

 

Det personliga och det gemensamma intryckets betydelse  

 

För att kunna utföra dessa framträdanden på rätt sätt, tar vi hjälp av olika fasader. Fasaderna i 

sig innehåller inramningen samt den personliga fronten (Goffman 2009). På många företag är 

det viktigt hur kontor och medarbetare ser ut för att skapa rätt intryck gentemot andra 

medarbetare men även utåt sett. Beroende på vem de ska träffa anpassas klädsel och val av 

mötesplats. Eftersom fackförbunden står för ”arbetstagarnas rättigheter” (Johansson 1997), så 

betonar de vikten av att alla ska känna sig välkomna oavsett klädsel och utseende. De 

uttrycker därför inga krav på någon speciell klädkod, men menar att detta självklart ska 

anpassas till vilka kunder/medlemmar de ska träffa. 

”Det är ju väldigt, den fackliga idén och så vidare. Då tycker de att det inte är så 

viktigt hur man ser ut sådär då. Och vi kan inte säga åt…” (intervju4) 



 

 25  

 

Man vill gärna att alla ska känna sig välkomna, men egentligen finns det ändå vissa önskemål 

och ramar kring det yttre när en publik skall granska medarbetarna, vilket bekräftar Goffmans 

teori om värdet av den personliga fronten; 

”Alltså åker du som ombudsman till en advokatbyrå, så är det kostymen på. Men 

åker du till ett lager… så kanske du inte ska komma i kostym… för din egen 

skull…för att liksom smälta in och skapa tilltro o.s.v.… Men här, för oss som jobbar 

internt, så finns det ingen klädkod….”( Intervju 2) 

Till viss del bekräftas alltså även här Goffmans teori om värdet av ”Appearance” och den 

personliga fronten. Däremot är ambitionen inom fackförbundet att denna inte skall vara så 

utpräglad, då ju alla skall känna sig välkomna. 

 

På många arbetsplatser arbetar man idag i team. Att vara en del av ett team innebär både ett 

ansvar och en möjlighet till stöd. De respondenter vi intervjuat sitter alla i ledningsgruppen. 

Tillsammans med de andra ansvariga cheferna har de regelbundna möten där de går igenom 

målsättning, planering och status i det dagliga arbetet. Med viss information är det viktigt att 

den når ut till alla, att informationen blir densamma, att man från chefernas sida kan stå för 

den utåt och försvara den gentemot medarbetarna. Om de inte ger detta eniga intryck skulle 

deras ledarskap kunna ifrågasättas. Även vid eventuella konflikter inom gruppen, gäller att 

man inte talar om dem med exempelvis medarbetare, utan behåller och löser dem inom 

gruppen. Detta för att behålla bilden av stabilitet och enighet, enligt respondenterna; 

“...om vi har en konflikt inom ledningsgruppen skulle  jag aldrig gå ut och säga 

det… utan då håller ju vi det där, till dess att vi har löst det” (Intervju 1)  

Enligt Goffman (2009) är teamens huvudsakliga uppgift att hålla en gemensam fasad samt 

komma till undsättning till varandra i situationer där intrycket är nära att störas, gentemot 

publiken. Samma respondent fortsätter med att beskriva hur han/hon visar en enad front utåt; 

”… och inte snacka skit om varandra i ledningsgruppen gentemot ... även om man 

tycker att en chef gör tokiga beslut… så har man pratat om det så får ju jag stå för 

det utåt… // Utåt… så att det inte blir…” (Intervju 1)  

Flera av cheferna ser att vara ett ”enat team” som en form av ledarskap. Att vara tydlig och 

kunna stå på sig, visa en enad front utåt. Men de anser också att det är viktigt att ett ledarskap 

får vara personligt. Eftersom de alla är egna individer så föredrar de också olika sätt att arbeta 

på. De anser även att det kan bli ett dåligt resultat om de skulle försöka kopiera någon annans 

sätt att arbeta istället för att hitta sin egen stil; 
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“Vilket jag kan ibland tycka är dåligt, den personliga ledarstilen går liksom inte att 

kopiera utan det är bättre att jag får jobba med min grupp..” (Intervju 5) 

Liknande uttrycks av en annan respondent; 

”För ibland kommer det, ’nä men vi ska försöka göra så likt som möjligt’ men sen 

kommer vi på det att när vi ska göra så lika som möjligt att nää. Hon funkar så och 

jag funkar på det sättet.” (Intervju 6) 

I citaten ovan har vi diskuterat team med respondenterna. Det framkommer att de gärna 

arbetar självständigt. Men det finns också en risk att vi inte varit helt tydliga i vår definition 

av begreppet team, gentemot dem, under intervjuerna. I generella sammanhang används ordet 

team när det syftas på samarbete. Men Goffmans innebörd av team är snarare att de visar en 

enad sida utåt samt kommer varandra till undsättning vid behov. Detta resultat behöver alltså 

inte utesluta att de agerar i team, enbart för att de önskar arbeta självständigt. Att tillämpa ett 

individuellt ledarskap och samtidigt vara ett team, skulle vara helt förenligt enligt Goffman, 

då det inte råder någon motsättning dem emellan. 

 

De flesta av respondenterna berättar att det är mycket viktigt att ha en enad sida gentemot 

medarbetarna och att inte förtala sina medarbetare inom chefsgruppen, utan snarare skydda 

dem. Deras syn på saken liknar mycket Goffmans definition av team. 

 

Gränsen mellan fritid och arbete  

 

I det dagliga arbetet rör sig aktörerna mellan ”Frontstage” (den främre regionen, scenen) och 

”Backstage” (den bakre regionen, kulisserna). ”Backstage” kan variera, beroende på situation; 

det kan ta form av ett eget kontorsrum med möjlighet att stänga dörren om sig, men kan även 

vara att arbeta hemifrån eller vara en annan liknande plats där individen kan dra sig undan i 

förhållande till de för stunden rådande omständigheterna. ”Frontstage” blir å sin sida det som 

sker framför publiken, i en situation där det råder sammankomst med många andra 

organisationer kan ”Frontstage” bli att stå och hålla tal framför hela folkmassan och i en 

annan situation på kontoret kan det bli att man ska ha ett utvecklingssamtal med en 

medarbetare (Goffman 2009). De chefer vi intervjuat har många olika sorters arbetsuppgifter. 

I sitt dagliga arbete växlar de därför ofta mellan att utföra arbete där de interagerar med 

medarbetare som de har personalansvar för, andra chefer och kollegor. Flera gånger dagligen 

växlar de mellan att befinna sig i ”Frontstage” respektive ”Backstage”. Respondenterna sitter i 

öppna kontorslandskap, vilket gör det lätt för dem att inta den coachande rollen de vill ha 
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samt vara tillgängliga för medarbetarnas frågor och idéer. Vissa arbetsuppgifter kan däremot 

vara svårare att utföra när man befinner sig på scenen, vilket gör att man arbetar över för att 

kunna sitta ensam med dem alternativt tar med dem hem för att kunna färdigställa dem. I 

dessa situationer blir kontoret och hemmet backstage, då man ju drar sig undan dit för att 

kunna vara bortanför publikens blickar. 

”…jag sitter ju öppet och vissa arbetsuppgifter passar sig inte att göra där, det är 

som att förbereda sig för utvecklingssamtal, lönesamtal // så då… nån dag varannan 

vecka brukar jag sitta hemma och jobba och då gör jag just dem här 

arbetsuppgifterna som kräver… mer lugn och ro.” (Intervju 3)  

Eftersom respondenterna har en coachande roll, bidrar det till att deras egna arbetsuppgifter 

ibland inte hinns med under ordinarie arbetstid. Även detta är en orsak till att ta hem arbetet 

eller jobba över på kontoret. Trots detta trivs de flesta i sin roll och upplever det som mycket 

positivt att få vara medarbetarna behjälpliga. Alla respondenter beskrev hur de som chefer 

behöver vara tillgängliga även efter ordinarie arbetstid. Då många arbeten idag har oreglerade 

arbetstider (vilket innebär att de till viss del kan bestämma sina arbetstider själva, men även 

förväntas ”arbeta över”) skapar detta många tillfällen till att ta med arbetet hem. Alla 

intervjupersonerna ansåg att detta var en del av deras arbetsroll. En respondent säger så här; 

 … Å det blir lätt att man tjuvtittar på e-posten på helgerna om det kommit in 

någonting…// Men nej, jag har inte lyckats hitta något sätt att stänga av det på, det 

blir lätt att jag kollar…” (Intervju 6) 

En annan uttrycker det enligt nedan; 

”Men hänvisa till vanlig arbetstid, det har man för bra betalt för att göra… i 

längden.”( Intervju 1) 

Och ytterligare en annan respondent förklarar för oss; 

”De går in i varandra! Och ibland skiljer jag på det. Alltså jag läser alltid e- 

mailen. Även kvällstid och helger och så”(Intervju 3) 

Man kan i de ovanstående citaten se att gränserna mellan arbete och fritid är relativt 

utsuddade, enligt traditionella mått mätt. Om hemmets stilla vrå är en plats dit de kan dra sig 

undan i relation till arbetet, omvandlas det ändå ofta till en plats där aktören kan behöva agera 

som om den är på scenen. Viktiga telefonsamtal och e-post kan kräva ett genomtänkt 

agerande och professionell problemlösning trots att publiken inte ser individen visuellt. 

”Backstage” och ”Frontstage” går på det sättet in i varandra, då villkoren för arbete har 

förändrats över tid. Detta ger även en bild av hur man som mellanchef behöver växla mellan 

sina roller i tid och rum. 
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Tillåtna och otillåtna känslor 

 
Känsloregler beskriver normer för hur vi bör bete oss i olika sammanhang. Dessa påverkar 

synen hos andra på chefen och hur han/hon bör agera.  Att vara chef kan ibland vara en 

krävande funktion då han/hon alltid är ytterst ansvarig för att resultat blir uppnådda. Detta 

medför ibland stressiga situationer som skapar viss frustration. Det finns många 

arbetsuppgifter som kräver att chefen använder djupt emotionellt agerande (Hochschild 2003). 

Här beskriver en chef hur han/hon ändrar sina känslor gentemot medarbetare en stressig dag; 

“Ibland om man har jättemycket att göra då kan jag känna såhär, att man ska 

diskutera och det blir så jobbigt och då vet jag inte vad jag ska säga och då blir det 

såhär. Åhhhhh (suck). Då har jag lust att gå hem, men det gör jag inte…”(Intervju 

5) 

Personen i detta citat använder sig av det som Hochschild (2003) kallar för ”Supression”, 

att trycka ner en känsla för att istället uppvisa en helt annan.  Trots att han/hon är stressad 

och egentligen inte har möjlighet att hjälpa sin medarbetare just för sekunden, behöver 

han/hon uppvisa en positiv och hjälpsam yta för att ge det rätta intrycket som stämmer 

överens med kraven på en chef. Respondenterna uttryckte att det fanns vissa förväntade 

regler (känsloregler) på hur de skulle agera. Dessa innefattade att alltid vara behjälplig 

vid problem eller saker som behövde diskuteras. Många av chefernas medarbetare gick 

ofta till dem för att bolla idéer eller tänka högt, det vill säga få bekräftelse på att de 

resonerat korrekt. Mellanchefernas arbete bestod till stor del i att vara ett stöd till 

medarbetarna som han/hon ansvarade för. De beskrev också den skillnad som finns 

mellan vad de ansåg vara acceptabelt beteende på arbetet jämfört med i hemmet. En 

respondent beskriver hur han/hon inte kan tillåta sig att visa sin ilska på arbetet. Det är 

viktigt att ge rätt intryck och därför måste vissa känslor döljas eller förminskas eftersom 

de inte motsvarar de normer som finns på vad som är acceptabelt beteende på arbetet.  

“Här… jag skulle nog aldrig tillåta mig att bli riktigt förbannad… så att jag bara… 

skriker ut min ilska…” (Intervju 3)  

Att ständigt vara tillgänglig för frågor kan också skapa en stress. Eftersom det förväntas av en 

chef att finnas till hands vid behov, kan det ibland vara svårt att slutföra sina egna 

arbetsuppgifter. Detta leder till känslor av otillräcklighet och frustration, vilka behöver döljas 

då de inte överensstämmer med vad en chef får uppvisa; 
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”… Och sen det som, en vanlig dag för mig är att jag kanske blir störd 100 gånger, 

om jag säger störd då ingår det i min arbetsuppgift att de kommer och frågar mig 

någonting...”(Intervju 5) 

Mellancheferna i fackförbunden har möjlighet att utforma sitt arbete relativt fritt. De har vissa 

krav på sig från ledningen, men kan sedan bestämma hur de vill förmedla och genomföra de 

beslut som tas.  De beskriver att kraven från ledning består i att nå de uppsatta mål som de har 

och att rapportera dessa med jämna mellanrum. Deras krav kommer därför till stor del från 

dem själva och de normer som de vill leva upp till samt kraven från medarbetarna. Man följer 

upp respondenternas arbete med medarbetarundersökningar och det lokala fackliga 

engagemanget är starkt, vilket leder till att de snabbt får höra om det finns missnöje med 

någon eller något på arbetsplatsen. Detta bidrar ytterligare till att de behöver göra ett 

exemplariskt arbete. Detta kan dock som Hochschild (2003) beskriver, leda till att individer 

som innehar ledande positioner definierar sig mycket med sitt arbete och kan på lång sikt leda 

till utbrändhet om de inte lyckas skilja på arbete och fritid.  

 

Att få kritik är inte enkelt för någon. Intervjupersonerna beskriver däremot att kritik är viktigt 

att både få och ge, för att man ska kunna utvecklas som chef och människa. Att skilja på den 

egna personen och arbetsrollen gör att man inte lika lätt tar kritiken personligt, uppger en 

respondent. De flesta andra upplever dock att de gärna skulle vilja ha både positiv och negativ 

feedback, men att de skulle vilja bli bättre på att hantera den.  Ett exempel på hur en 

respondent ser på kritiken kan vi läsa nedan. För att hantera kritiken försöker han/hon intala 

sig själv (kognitivt) att det är välment.  

“Alltså jag kan inte säga att jag älskar den! …//…jag kan känna mig lite obekväm 

och behöver jobba lite med mig själv för att svälja det här att ’det är välmenande, vi 

ska fortsätta jobba ihop ’det rabblar jag ju för mig själv! ”(Intervju 6) 

Personen framkallar en känsla (Evocate) och ändrar sedan denna för att ge ett intryck av att 

hon/han verkligen uppskattar kritiken. Lite senare beskriver personen hur han/hon sedan tar 

ett djupt andetag och kroppsligt (Bodily) försöker att inte gå i försvarsposition. Detta görs för 

att leva upp till de känsloregler som finns på arbetsplatsen, där man anser att det är viktigt att 

ge och ta kritik samt ta åt sig av den för att kunna utvecklas i arbetet. 

”Intervjuare: Hur svårt är det här…. att man kanske känner sig påhoppad, kan det 

vara så att du tänker en sak men visar en annan sak? 

Respondent: Mmm! I det fallet… det pågår en process här inne (visar på huvet)…för 

ibland, för första instinktiva reaktion är att gå i försvar… bara så där… men det gör 
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jag inte… förut kunde jag göra det att ’det var inte jag!!’// … Så jag tar ett djupt 

andetag och så börjar jag tänka ’vad gör vi åt det här framåt’… jo vi gör så här och 

så här… Jag vill inte gå i försvar!! Det är min största drivkraft i det här, att jag vill 

inte gå i försvar!” (Intervju 6) 

Arbetet som chef innebär många utmaningar och är således ett komplext uppdrag då det finns 

många förväntningar på hur de bör agera och vilken roll de spelar. Vi har nu sett att det finns 

ett flertal begrepp i teorierna som faktiskt existerar och pågår ute i verkligheten, hos personer 

i ledande position på fackförbunden. För att utveckla detta sammanfattar vi den empiri vi 

hittat i diskussionsavsnittet. 

 

Diskussion 

 

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur mellanchefer i fackliga organisationer upplever 

sin roll i relation till medarbetare och chefer, vilka roller de intar samt hur de växlar mellan 

dessa. Vi ville också ta reda på hur de använder sig av emotionellt arbete. I resultat och analys 

uppstod flera funderingar kring hur Hochschilds och Goffmans teorier kan tillämpas på den 

verklighet som vi studerat. Till stor del rimmade vår empiri med de teorier vi utgått från men 

vi hittade även intressanta aspekter som skulle kunna undersökas vidare. 

 

Det dramaturgiska perspektivet 

 

Utifrån vårt resultat kan vi se att cheferna till stor del växlar mellan olika roller, ”Backstage” 

och ”Frontstage”. Att ge rätt intryck är en central del av människors agerande och detta 

anpassas ständigt till de rådande normer och sociala omständigheter som råder (encounters). 

Det kan ibland vara svårt att tydligt avgränsa vilka roller de intar då dessa växlingar kan ske 

väldigt snabbt. Intervjupersonernas arbete påverkas till stor del av deras medarbetares 

arbetsbörda, då de är där för att stötta dem. En annan intressant aspekt är att respondenterna 

strävar efter att inte spela en ”falsk roll” eller skiljer sig från deras verkliga jag, då ingen vill 

bli uppfattad som en ”bluffmakare” (Goffman 2009). Under analysen kunde vi se att vissa av 

våra frågor ledde till varierande associationer från olika personer vilket ibland bidrar till en 

otydlighet, men även är av intresse då det fångar respondentens definition och förståelse. 

Mellancheferna upplever inte, likt det Goffman (2009) beskriver, att de spelar en roll. De 

menar istället att de är sig själva. På detta sätt kan begreppet ”roll” ha varit till nackdel för oss 

att nämna, då de ibland likställde det med att vara ”oäkta”. Detta kan i sin tur ha påverkat 
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deras svar på våra frågor och därmed vårt resultat. Fackförbundens ideologi fanns ständigt i 

åtanke, då man har ambitionen att alla ska känna sig välkomna oavsett klädsel och yttre. 

Vidare vill cheferna ha en god relation till sina medarbetare, vilket gör att de ibland 

exempelvis försöker interagera med dem (på samma ”nivå”) vid gemensamma aktiviteter efter 

arbetstid. Detta för att minska avståndet och det formella i sin funktion, då just distans ofta 

varit framträdande hos ledande positioner (Goffman 2009). Avståndet till medarbetarna, som 

kan uppvisas genom auktoritet och makt, hade kanske varit enklare att undersöka genom 

deltagande observationer och intervjuer med de personer mellancheferna ansvarar för – detta 

hade kompletterat vår förståelse. När det kommer till deras egna uppgifter så arbetar 

respondenterna till stor del individuellt, men även i det som Goffman (2009) kallar för team. 

Vårt begrepp ”team” tolkades troligen som innebörden i det allmänna uttrycket ”team”; att det 

handlar om ett samarbete. Vi kan se att både deras tolkning av ordet och Goffmans definition 

av det förekom, alla var noga med att inte baktala andra och att ge en enad bild av sig själva 

som chefsgrupp. Däremot ville flera tillämpa ett ledarskap som var individualistiskt, där de 

själva kunde få påverka sitt arbetssätt och metoder. Det behöver däremot inte råda någon 

motsättning mellan Goffmans definition av team och ett individualistiskt ledarskap, då de ju 

inte har oförenlig innebörd. Ett annat av författarens begrepp är också ”rolldistans”, vilket vi 

inte har kunnat hitta tecken på i våra intervjuer. Våra intervjupersoner verkade trivas i rollen 

som chefer.  Men återigen hade vi kanske kunnat få ett annat resultat vid ett eventuellt större 

urval och en annan metod. 

 

Vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på mellanchefernas växlingar i roller både gentemot 

sina överordnade och gentemot medarbetare som de ansvarar för. Vi upptäckte däremot att 

många av våra respondenter inte hade den formen av regelbunden kontakt uppåt, som vi hade 

trott. Det fanns ett resultatansvar som stämdes av kvartalsvis, men kontakten med den högre 

ledningen var inte så regelbunden att den kunde utvärderas som en egen roll i resultatet. Det 

framkom däremot att fasaden gentemot chefen inte skiljer sig så mycket i utformning jämfört 

med medarbetarna, de kunde inta en både informell och formell roll gentemot båda dessa. 

Denna kontakt hade säkert ändå varit värdefull att undersöka, men med en annan teori. 

Goffmans teori är begränsad på det sättet att den enklast tillämpas på det vi ser visuellt, 

medan stora delar av den nya tidens kommunikationer, ofta sker genom telefon, e-post och 

sociala medier. Roller kanske kommer till uttryck på flera sätt idag. 

 



 

 32  

 

Förutom Goffmans ovanstående huvudbegrepp, finns det ett antal begrepp som vi inte 

upptäckte i vårt material. Erfarenheter av interaktionsstörningar och kontrollförlust kom inte 

till uttryck alls hos våra respondenter. Detta kan dels bero på att vi inte formulerade frågorna 

tillräckligt heltäckande för att lyckas fånga upp dem delarna. Men det kan också bero på att 

det finns ett motstånd i att tala om dessa saker. Goffman menar att det är svårt att veta när vi 

agerar en roll och när vi inte gör det (Goffman 2009). Enligt detta kan vi heller inte veta om 

respondenterna ville uppvisa en korrekt fasad gentemot oss som intervjuare eller inte. Att visa 

facket och ledarskapet ur sin bästa sida, samt att inte ta upp eventuella delar som kan komma 

att störa intrycket, är helt rimligt och stämmer väl överens med Goffmans (2009) teori. Den är 

ett redskap i förståelsen av sociologiska fenomen, men räcker däremot inte till att som ensam 

ge en heltäckande och differentierad bild av verkligheten, som ju ofta är mycket komplex och 

döljer många fler orsaker till mänskliga beteenden. Därför kompletterade vi studie med 

Hochchild. 

 

Det emotionella perspektivet 

 

Även känslouttryck har en stor betydelse i ledande positioners arbete. Utifrån vår empiri kan 

vi se att cheferna många gånger hamnar i situationer som kräver både att de måste dämpa 

(Supression) och framkalla (Evocate) en känsla, i likhet med Hochschilds (1979) teori. 

Mellancheferna skall vara ett stöd för medarbetarna, samtidigt som de behöver leverera 

resultat uppåt. Stundvis kan det vara påfrestande att behöva dels bistå medarbetarna med stöd 

i beslut, samtidigt som man har ett eget arbete att ansvara över. En intervjuperson berättade att 

det inte är helt ovanligt att de som chefer själva behöver stöd i sitt ledarskap, och därför får 

hjälp av egna coacher. Detta bekräftar att det emotionella arbetet som ledare inte alltid är helt 

enkelt. Att ta emot kritik är inte heller ovanligt i en position där man ansvarar för att mål och 

resultat blir uppnådda. Flera av våra respondenter beskriver hur de även behöver dämpa och 

dölja känslor vid de tillfällen de får ta emot kritik, för att istället framkalla och visa en annan 

känsla. Negativa känslor döljs, och ersätts av ”acceptabla” positiva eller neutrala känslor 

förenliga med förväntningarna på rollen. Kraven på ett gott bemötande kommer både från 

dem själva men även från medarbetarna, då det finns ett starkt lokalt fackligt engagemang på 

arbetsplatsen. Samtidigt som mellancheferna står för ”arbetstagarens rättigheter” utåt, 

granskas de själva som arbetsgivare inifrån. Med medarbetare som själva är förhandlare och 

väl insatta i sina rättigheter, ökar kraven på deras funktion och ageranden. Känsloarbetet är 

således centralt i respondenters funktioner. Denna iakttagelse styrks av Finemans (2007) 
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forskning, som just menar att förmågan att dels läsa av andras känslor, men även kunna 

förmedla sina egna så att de når andra (face work), är viktig. Fineman har ett större fokus på 

känsloarbete, medan vi i vår studie även inkluderat ett dramaturgiskt perspektiv via Goffman, 

vilket skapar en annan dimension. Däremot kanske emotionell intelligens och förmågan att 

hantera roller kan gå in i varandra? Ofta innebär emotionell intelligens även att kunna 

förmedla sin förståelse i handlingar och sitt beteende. I vår studie har även framkommit hur 

enormt viktigt det är att styra sitt intryck gentemot omgivningen, visa upp den fasad som 

stämmer överens med exempelvis bilden av en ledande position inom fackförbunden.  

Emotionellt arbete kan enligt Hochschild (2003) leda till att individer identifierar sig för 

mycket med sin yrkesroll. Att ständigt förväntas vara tillgänglig samt svara på frågor och lösa 

problem, kan orsaka att gränsen mellan arbete och fritid flyter samman alltför mycket för att i 

värsta fall resultera i emotionell utmattning, likt utbrändhet. Flera av våra respondenter 

upplever dock att de har en stark kontroll över sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Som chef 

har man en större möjlighet att påverka sina villkor, än som anställd. Men eftersom vår 

uppsats delvis handlar om fasader, vill vi även här fråga oss vilken bild en motsatt 

information hade gett av fackets mellanchefer? Kan det emotionella arbetets baksidor ha dolts 

av den fasaden våra respondenter kände att de behövde uppvisa? Att undersöka fackliga 

organisationer som själva ska stå för kärnan av ”goda arbetsvillkor”, har sina utmaningar. Hur 

tillåtet är det att uppvisa känslor av otillräcklighet som chef inom en sådan organisation? 

Detta behöver beaktas i de slutsatser vi drar. 

Kjerstin Larssons (2005) studie visade på att mellanchefer ofta är en outnyttjad resurs och att 

deras handlingsutrymme ofta är väldigt begränsat. Respondenterna i just vår studie hade 

däremot, enligt egen utsago, relativt stora möjligheter till egen påverkan i både tid, rum och i 

att ta egna beslut. Kanske hade våra respondenter bättre arbetsvillkor på den punkten, för att 

de arbetar på en organisation som ska värna om den anställdes möjligheter? Eller så kan 

innebörden i begreppet ”mellanchef” skilja sig åt mellan olika sektorer och branscher på 

marknaden? Likaså är begreppet ganska brett och kan innefatta flera länkar i en lång kedja av 

mellanchefer som alla är på olika nivå, vilket kan resultera i att alla inte har samma krav både 

uppifrån och nerifrån. Något som vi redan nämnt ovan, kan vara att intervjuareffekten 

påverkade våra resultat i en annan riktning. Men resultaten kan också ha berott på att vi hade 

ett begränsat antal respondenter med ett flertal ifrån samma fackförbund, och att vi därför inte 

uppnådde en mättnad i studien. Resultaten kan också skilja sig åt för att just de platser vi 
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undersökt, kanske avviker från övriga fackförbund överlag. Rafaelis (1987) studie beskriver 

också den stora vikten av förmågan till känsloarbete. Men han tar även upp konsekvenserna 

av detta, att det kan leda till både ekonomiska förluster för organisationer och företag men 

även psykologiska stressrelaterade besvär för den enskilda individen. Vår studie visar på 

vikten av de rätta känslouttrycken, men saknar aspekten kring långvariga följder. Detta hade 

varit väldigt intressant att undersöka, då ekonomin är mycket viktig för dagens företag och 

människans hälsa ofta hamnar i andra hand (Oudhuis & Lindblom 2003). Gränserna mellan 

arbete och fritid har även suddats ut i och med mobiltelefoners och teknikens ökande intåg i 

vårt samhälle, vilket ofta innebär att vi får fortsätta med vårt känslo- och rollarbete även under 

fritiden. Men hur påverkas vi av långvarigt roll- och känsloarbete? I vår studie framkom även 

att kraven på tillgänglighet är mycket höga i ledande positioner. Vilka effekter har 

tillgänglighet på vår hälsa och vårt privatliv?  
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