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Sammanfattning 
Denna uppsats ägnas åt att identifiera känslor hos anställda på arbetsplatser, närmare bestämt 
identifiera emotionellt arbete. Emotionellt arbete är ett begrepp som betyder att anställda 
behöver använda sina känslor i sitt arbete i utbyte mot lön. Syftet med denna uppsats är alltså  
att undersöka om det finns en relation mellan företagskultur och användande av emotionellt 
arbete mellan kollegor. Tidigare forskning och teori som först myntades av Hochschild tidigt 
på 1980-talet, visar på att emotionellt arbete först etablerades i relation till serviceyrken, då 
anställda var tvungna att reglera sina känslor mot kund. Arbetsmarknadens utveckling av 
företagskultur har komplicerat begreppet emotionellt arbete där det idag finns forskning om 
att det finns i de flesta organisationer oberoende av bransch. Detta påvisas genom att anställda 
utifrån företagskulturens grundvärderingar och idéer anammar specifika beteenden, känslor 
och normer och grundar ett specifikt emotionellt samspel mellan kollegorna på arbetsplatsen. 
Hur syftet och frågeställningarna till det skall besvaras är genom material från observation 
och intervjuer med tio personer. Detta har sedan analyserats med hjälp av Hochschilds 
teoretiska utgångspunkter över hur emotionellt arbete kan identifieras och se ut, samtidigt 
som vi relaterar det emotionella arbetet till något som kan grundas i personernas 
företagskultur. Analysen redovisar hur olika personers företagskultur kan se ut och hur de kan 
påverka personernas användande av emotionellt arbete. 
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1. Introduktion 

Kulturen är en viktig aspekt inom alla organisationer och den ges mycket uppmärksamhet och 

har en betydande roll för de anställda. Trots detta är begreppet väldigt komplext och svårt att 

förstå sig på (Alvesson, 2005, s. 7). Det går bland annat att se i en gemensam förståelse i hur 

man genomför saker inom organisationen (Alvesson, 2005, s. 11). Företagskultur används 

också som en strategi där kulturen på arbetsplatsen ska motivera medarbetarna i sitt arbete. 

Detta har grundats i att organisationskonsulter i utvecklingen av organisationers produktivitet 

insett att en fokusering på de anställda är en viktig aspekt snarare än specifik teknik 

(Eriksson, 2011, s. 231). En annan central idé med företagskultur är att det ska skapa 

gemenskap och trygghet för de anställda samtidigt som man avlastar frustrationen som kan 

uppstå i en byråkrati (Van Maanen & Kunda, 1999, s. 68).  

 

Inom organisationer betonas ibland de emotionella sidorna där gemensamma känslor och 

andan finns (Alvesson, 2005, s. 11). När företagskulturen utvecklas på arbetsplatsen leder det 

till att de skapas normer och värderingar över hur de anställda ska bete sig och vad för typ av 

känslor som skall uppvisas i relation till de värdeorden eller riktlinjer som existerar (Eriksson, 

2012, s.234).  När dessa beteenden och känslor blir etablerade och igenkända av de anställda, 

finns det en möjlighet till användande av emotionellt arbete. Med emotionellt arbete menas att 

anställda reglerar sina känslor i utbyte mot lön. Begreppet emotionellt arbete har uppkommit 

främst via forskning på serviceyrken och innebär att medarbetare reglerar sina känslor  för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter i utbyte mot lön (Hochschild, 2012, s. 69). Van Maanen & 

Kunda (1999) har i en studie analyserat ett tech-företag med ingenjörer för att konkretisera 

det emotionella arbetet genom att studera ett yrke utanför servicebranschen. De menar att i en 

organisation där det finns en etablerad och stark företagskultur, kommer det också leda till ett 

användande av emotionellt arbete hos de anställda för att upprätthålla den atmosfär och 

stämning som skapats. Vad vi i studien vill undersöka är hur emotionellt arbete  används på 

arbetsplatser som har en kontorsmiljö, där de kan krävas i interaktionen mellan kollegor och 

för att upprätthålla de normer och riktlinjer som genomsyrar företaget.  

 

1.2 Syfte & frågeställningar  

Denna uppsats utforskar hur företagskulturen manifesteras på arbetsplatser genom exempelvis 

värdeord, normer och aktiviteter för att försöka definiera specifika situationer som emotionellt 

arbete används i. Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ innehållsanalys och 
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observation analysera hur företagskulturen på ett företag är en bidragande faktor till 

emotionellt arbete. Vi vill fördjupa oss i de anställdas uppfattningar och åsikter gällande 

företagskulturen på deras arbetsplats samt se vilka de bidragande faktorerna är till emotionellt 

arbete. Uppsatsen kommer fokusera på administrativa roller i en kontorsmiljö.  

 

Frågeställningarna som presenteras är:  

Hur manifesteras företagskultur på ett företag?  

Hur leder företagskultur till emotionellt arbete hos de anställda?  

 

1.3 Avgränsningar  

Vår frågeställning går att applicera på flera olika yrken, dock har vi valt att undersöka 

emotionellt arbete inom administrativa arbeten som innefattar en kontorsmiljö. Anledningen 

till detta är att vi tror oss kunna se företagskulturen mer påtaglig och identifierbar i dessa 

miljöer samt att emotionellt arbete traditionellt främst har analyserats i kundkontakt. För att 

besvara frågeställningarna kommer denna uppsats undersöka företag som anses främja 

företagskultur. Med detta menar vi företag som fokuserar på gemenskap och sammanhållning 

mellan kollegor och som strävar efter en glad och entusiastisk miljö på arbetet. Vi ser gärna 

att företaget som undersöks även främjar företagskulturen genom exempelvis aktiviteter och 

värdeord, det ska vara en tydlig del av deras dagliga arbete.  

 

Vi har även valt att avgränsa oss till att endast undersöka upplevelserna hos de anställda som 

inte har en ledande position på företaget. Anledningen till detta är att vi antar att de som inte 

sitter i en ledande position på företaget har en bättre uppfattning av hur företagskulturen 

påverkar det emotionella arbetet. De som sitter i ledande position på företaget har troligtvis 

större möjlighet att påverka hur företagskulturen tar form. Vi anser att risken för emotionellt 

arbete är större när man inte har en lika mycket inflytande i frågan hur företagskulturen tar 

form och att man då blir tvungen att reglera sina känslor. Det finns flera intressanta aspekter 

att ta hänsyn till när man analyserar användandet av emotionellt arbete som social klass, 

genus och kön. Detta kan komma att beröras i vidare studier, men för denna ligger mestadels 

fokusering på att identifiera ett samband mellan företagskultur och emotionellt arbete.  

 

1.4 Disposition 
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Uppsatsen kommer börja med att beskriva den tidigare forskningen och teoretiska 

utgångspunkter vi utgått ifrån för att analysera samband mellan företagskultur och emotionellt 

arbete. Företagskultur som fenomen och hur det har forskats på tidigare kommer beskrivas i 

den tidigare forskningen. Emotionellt arbete kommer belysas i både den tidigare forskningen 

och som teoretisk utgångspunkt vilket tar avstamp från Hochschilds (2012) bok The Managed 

Heart. I den tidigare forskningen kommer även Van Maanens & Kundas (1999)  om cultural 

management tas upp. Kapitlet gällande tidigare forskning och teoretisk belysning syftar till att 

ge läsaren en förståelse över företagskultur som fenomen och hur det kan ta form samt varför 

emotionellt arbete uppstår på arbetsplatser. Detta blir viktigt för att förbereda läsaren för att 

möjligtvis förstå ett eventuellt samband mellan begreppen emotionellt arbete och 

företagskultur.  

 

Kapitlet efter det behandlar metod, där redogörs och motiveras de specifika besluten för 

datainsamlingens och därmed empirins olika steg. Uppsatsen är baserad på en kvalitativ 

studie som är insamlad genom intervjuer och observation. Metodkapitlet kommer även att 

redovisa metodansats och tematisering av materialet.  

 

Därefter redovisas studiens resultat och analys. I kapitlet ingår en presentation resultaten samt 

analyser av dessa. Resultatkapitlet innehåller kapitel som kommer redovisa den formella - och 

informella sidan av företagskultur, känslohantering utifrån värdeord, kommunikation och 

interaktion samt avvikande beteende. Dessa underrubriker är skapade utifrån det som är mest 

relevant i vårt material. Därefter i kapitlet gällande diskussion kommer den eventuella 

relationen mellan företagskultur och emotionellt arbete redovisas med hänvisning till de 

teoretiska utgångspunkterna. Utifrån detta kommer slutsatser kunna dras. Avslutningsvis dras 

slutsatser baserat på den tidigare forskningen, teoretiska perspektiven, metoden och urvalen 

och vad detta kan påvisa för typ av resultat. I detta kapitel kommer även rekommendation för 

vidare forskning presenteras. Motivation för samtliga val gällande studien redovisas löpande 

under uppsatsens presentation av dessa.  

 

2. Tidigare forskning  
I detta kapitel kommer tidigare forskning behandlas, med uppmärksamhet på begreppet 
emotionellt arbete och företagskultur. Utifrån den forskning vi tar upp, ska läsaren förstå vad 
emotionellt arbete är och hur det används och har  använts i yrken för att kunna förstå den 
analysen vi sedan kommer göra angående användningen av emotionellt arbete i en 
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kontorsmiljö i interaktion med kollegor. Texten kommer behandla olika exempel på 
situationer där olika typer av emotionellt arbete används för att poängtera de effekter de har 
på anställda och varför organisationer använder sig av emotionellt arbete. Vi kommer också 
förklara varför företag vill använda sig av emotionellt arbete och hur det läggs fram i olika 
branscher, då organisationer inte använder sig av eller formulerar begreppet emotionellt 
arbete även då det kan vara ett krav för att utföra arbetet. Fortsättningsvis kommer 
företagskultur som begrepp att redovisas, varför företag använder sig av det och vad det kan 
leda till. Eftersom studiens syfte är att undersöka hur emotionellt arbete kan uppstå utifrån 
företagskultur är det viktigt för oss i tidigare forskning att förklara vad båda dessa begrepp 
innebär, för att sedan genom exempel visa hur det kan förekomma eller används inom arbete. 
Avslutningsvis för kapitlet redovisar vi för svårigheten med att studera både känslor och 
kultur.  

 
Emotionellt arbete i sig är ett begrepp som har gjorts mycket forskning på och det går att hitta 
i alla yrkesgrupper. Dessa yrkesgrupper kommer vi gå igenom i detta kapitel och vad den 
tidigare forskningen har undersökt, dock är det viktigt att poängtera att alla dessa 
yrkesgrupper har någon typ av kontakt med en utomstående part som kan liknas med kunder, 
och det är den kontakten som undersöks.  

 
Utifrån den tidigare forskningen kan man identifiera en kunskapslucka när det kommer till 
emotionellt arbete inom företag som har en kontorsmiljö samt mellan kollegor; företagskultur 
och emotionellt arbete tillsammans verkar vara ett rätt outforskat område. Av denna 
anledning är den tidigare forskningen uppdelad två underrubriker; tidigare forskning om 
företagskultur och tidigare forskning om emotionellt arbete. Vi vill även betona att det kan 
användas olika begrepp för företagskultur i detta kapitel, exempelvis organisationskultur. 
Detta är beroende på hur författaren till den tidigare forskningen benämner det och vi har 
uppmärksammat att det kan variera mycket i hur det benämns trots att orden har samma 
innebörd.  
 

 
2.1 Företagskultur ur ett historiskt perspektiv  
Den kulturella dimensionen är en central del för alla aspekter av en organisation (Alvesson, 
2001, s. 7) Även om cheferna på företaget lägger lite tid på företagskulturen så innebär inte 
detta att den minskar i betydelse. Högre befattningshavare i på företag influerar alltid 
kulturen; de betonar vad som är viktigt och skapar ramarna för hur företagets värld ska förstås 
(Alvesson, 2001, s. 7).  



 
 

5 

 
Med hjälp av japanska organisationer har Eriksson (2012) definierat hur företagskultur leder 
till framgångar för organisationer samtidigt när företagskultur började uppmärksammas av 
organisationer. Tidigt på 1980-talet hade produktion i tillverkningsindustrin med japansk, 
europeiskt och tyskt ursprung utvecklats och växt till starka och konkurrenskraftiga företag 
som kunde mäta sig mot de amerikanska företagen för första gången. Organisationskonsulter 
kom fram till att amerikanska företag fokuserat mer på den tekniska organiseringen och 
utvecklad teknik snarare än människorna som arbetade. De amerikanska företagen började ta 
efter och lära sig de japanska företagens form av ledning för att öka sin egna produktivitet, 
samtidigt som forskare började söka efter metoder och modeller för att begripa 
organisationer. Tidigare hade fokuseringen kring företagsmodeller handlat om 
systemtänkande och rationalism som inte var tillräckligt för att förstå organisationer vilket 
ledde till att att man började studera de irrationella och känsloorienterade sidorna av 
organisationer. (Eriksson, 2012, s. 231) Även Alvesson (2001) belyser uppmärksammandet 
av företagskultur som skedde i början på 1980-talet. Intresset har ökat både från forskarnas 
sida såväl som på arbetsplatserna. Inom yngre företag verkar det finnas ett större intresse än 
på de mer mogna och rationaliserade företagen (Alvesson, 2001, s. 17). Företagskultur 
började alltså ses som ett redskap för att uppnå konkurrenskraft inom företaget på grund av de 
japanska företagens framgång (Alvesson, 2001, s. 18).  
 
Varför företag använder sig av företagskultur är beroende av den framgången som skall 
komma av den. Istället för att se ett företag som en byggnad, kontor eller slutresultat skall 
man se det som en mänsklig institution som innehåller alla dessa saker (Eriksson, 2012, s. 
233). Eriksson förklarar på basis av japanska framgångar inom organisationer att företrädarna 
förespråkade för ju starkare företagskultur desto bättre framgång lyder ledorden och målen 
skall vara lättbegripliga och enkla. En företagskultur kan påverka många olika faktorer inom 
ett företag, exempelvis hur man skall klä sig och vilka sporter man ska förhålla sig till. Enligt 
förespråkare leder ett främjande av företagskultur till att anställdas tillfredsställelse över deras 
arbetsuppgifter ökar vilket i sin tur leder till att de arbetar hårdare. Ett begrepp med lika 
betydelse är organisationsklimat. Organisationsklimat omfattar känslomässigt präglade 
attityder för de anställda samt de förhållningssätt som de skall använda på arbetsplatsen. För 
att kunna identifiera hur detta manifesteras  på arbetsplatser kollar man på lyckade företag 
eller lyckade chefer. De lyckade företagens produktivitet hade kunnat öka genom ledningens 
skapande av normer och känslor, inpräglade förhållningssätt och värderingar (Eriksson, 2012, 
s. 234).  
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Utifrån denna information går de att konstatera att organisationer insett vikten av de 
mänskliga  när de kommer till framgång och produktivitet. Genom att organisationskonsulter 
studerat de mer känsloorienterade delarna av organisationen för att uppnå resultat och mål, 
kan vi se en förskjutning av fokuseringen till de anställda vilket fastställer relevansen mellan 
företagskultur och känslor inom arbetet. Det är genom de känsloorienterad delarna av 
organisationer som leder oss in på ämnet om emotionellt arbete, för att förstå sig på 
utvecklingen av emotionellt arbete på dagens arbetsmarknad är det därmed av stor relevans 
att förklara företagskultur från ett historiskt perspektiv. I studien blir de vidare relevant att 
undersöka företagskultur och hur den är utformad för att förstå sig på de känslor som den kan 
generera till på specifika arbetsplatser.  

 
2.2 Företagskultur som form av kontroll 
Det som redovisats hittills leder oss in på kontrollperspektivet som har varit brett forskat på i 
förhållande till företagskultur. I artikeln “Just Be Yourself” diskuterar Flemming & Sturdy 
(2009) hur de neonormativa dragen av nöje har utvecklats genom att sudda ut den symboliska 
distinktion som tidigare har skilt hemmet och den formella organisationen åt. Författarna 
menar att den neonormativa kontrollen syftar till att öka njutningen av jobbet via 
identitetsfriheten och de känslomässiga uttrycken kring arbetsprestationer snarare än genom 
det. (Flemming & Sturdy, 2009) Denna artikel diskuterar alltså företagskultur ur ett 
kontrollperspektiv och i detta fall handlar det om neonormativ-kontroll vilket grundar sig i 
och är en gren av normativa styrningsformer. Den normativa styrningsformen formar 
gemensamma värderingar, attityder och övertygelser medan neonormativ styrning handlar om 
att uppmuntra de anställda att uttrycka sina “sanna jag” istället för att försöka passa in i en 
externt utformad, homogen och organisatoriskt baserad identitet (Flemming & Sturdy, 2009, 
s. 570). För att uppnå detta krävs det att de anställda ska ha kul på jobbet. Den normativa 
kontrollen uppmanade de anställda att anamma en designad medlemskapsroll i 
jobbsammanhang. Detta leder till att man ville behålla ett avstånd till vissa känslor som 
verkligen var ens egna och inte blanda in dem i sitt arbetsliv. Detta resulterar i sin tur till att 
känslor som är en del av det organisatoriska jaget hålls åtskilda från andra aspekter av det 
privata känslolivet och avlägsnas från den autentiska självkänslan (Flemmings & Sturdy, 
2009, s. 571). Den normativa kontrollen skapade alltså en delad uppfattning kring värderingar 
och den neonormativa kontrollen uppmanar de anställda att vara sig själva. Det sker alltså en 
selektiv värvning av de privata dimensionerna samt att organisationen lägger stort fokus på att 
få in olika typer av personer på arbetsplatsen. Företagskulturen lägger även stort fokus på 
ungdomliga värden som exempelvis fest och sexualitet (Flemmings & Sturdy, 2009, s. 572). 
Flemmings & Sturdys (2009) berättar om ett callcenter i Australien som starkt tillämpar 
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neonormativ kontroll. Arbetsplatsen beskrivs som lekfull och ungdomlig med en stark 
företagskultur. Flera gånger i texten betonas vikten av att ha kul på arbetsplatsen och detta tar 
form genom organiserade evenemang, fest och drickande och främjande av sexualitet. 
Flemmings & Sturdy (2009) menar att detta var uppskattat av de flesta anställda, dock fanns 
det en viss cynisk inställning till den starka företagskulturen hos vissa anställda. De 
respondenter menade att det var för oprofessionell stämning på arbetsplatsen och liknade det 
med att arbeta på en lekplats (Flemmings & Sturdy, 2009, s. 576). Studien betonar även att 
det inte fanns utrymme för personer som var “icke-roliga” på de organiserade evenemangen, 
det fanns alltså inte heller möjlighet att ta avstånd från företagskulturen (Flemmings & 
Sturdy, 2009, s. 578). Denna studie ger oss en tydlig bild om hur en stark företagskultur kan 
ta uttryck på en arbetsplats genom exempelvis organiserade aktiviteter och värdeord. Studien 
berör även hur avvikande beteende i en sådan kultur kan bemötas vilket anses vara 
användbart i vår studie eftersom det är något som kan leda till emotionellt arbete.  Trots att 
denna uppsats inte kommer applicera ett kontrollperspektiv på resultatet anses denna studie 
intressant för den tidigare forskningen då den definierar en specifik form av företagskultur 
som anses vara ett användbart tillskott när denna studie försöker besvara frågan hur 
företagskultur kan ta form på olika arbetsplatser.  

 
En annan form av kontroll som riktar in sig på de anställdas känslor är identitetsreglering 
vilket är ett begrepp som myntades av Alvesson & Willmott (2002) Bakgrunden till detta är 
att organisationer idag kontrollerar de anställdas känslor och ambitioner snarare än det 
faktiska beteendet. Detta grundar sig i att den mer klassiska kontrollen som sker genom 
exempelvis belöningar eller arbetsfördelning inte fungerar utan att individen genomför 
identitetsarbete som kräver strävan efter självdefinition, mening och sammanhållning 
(Alvesson & Willmott, 2002, s. 622 ). Även detta förtydligar den känslomässiga investeringen 
som krävs av anställda idag genom det stora fokus som läggs på individen. 

 
2.3 Tidigare forskning om emotionellt arbete 
I denna uppsats kommer Hochschilds (2012) teori om emotionellt arbete användas och 
kommer därför även tas upp mer djupgående i teori-kapitlet. Dock anser vi att hennes studier 
är alldeles för grundläggande för de studierna som uppkommit efter för att inte ta upp hennes 
tidigare forskning även i detta kapitel. Som tidigare nämnt i inledningen, är emotionellt arbete 
något som anställda använder sig av i sitt arbete, i utbyte mot lön. Detta begrepp grundar sig i 
The Managed Heart (2012) av Arlie Russell Hochschild där hon noga undersöker två olika 
grupper som är flygvärdinnor och indrivare för att påvisa emotionellt arbete. Hochschild 
(2012) etablerade emotionellt arbete i hennes studie som fokuserade på flygvärdinnor och 
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sedelsamlare i USA. Studien betonade också ett genusperspektiv eftersom hon kollade på 
kvinnligt dominerade yrken, detta är dock ingenting vi kommer inkludera i denna uppsats 
eftersom frågeställningarna inte är beroende av att det inkluderas i forskningen. Med detta 
kom också flertalet begrepp som har blivit fortsatt forskade på, exempelvis emotionellt arbete 
och känsloarbete. (Hochschild, 2012) Eftersom denna studie lägger fokus på emotionellt 
arbete kommer detta kapitel fokusera på tidigare forskning gällande det fenomenet. Boken ger 
ett exempel om en sekreterare som skapar en glad atmosfär som beskriver hennes arbete som 
“vänskapligt och pålitligt” och hennes chef som lovande och receptionisten som får en att 
känna sig välkommen. Vad som beskrivs i detta stycke är en form av företagskultur, där 
sekreteraren beskriver hur de olika rollerna på jobbet påverkar en och ens känslor på ett 
positivt sätt, samtidigt som Hochschild menar att emotionellt arbete oundvikligen är ett krav i 
alla personers roller på arbetet,  som vi benämner som företagskultur. Vidare beskrivs 
svårigheten att faktiskt analysera diskursen om emotionellt arbete och se hur ytagerande 
arbetet passar in i större delar av yrken, därmed baseras boken främst från exempel av ett 
flygbolag och flygvärdinnor för att kunna dra slutsatser över hur emotionellt arbete ser ut och 
används (Hochschild, 2012, s.22).  
 
2.4 Emotionellt arbete i yrken med klientkontakt 
En annan uppmärksammad studie som behandlar emotionellt arbete är artikeln “Nurses’ 
resilience and the emotional labour of nursing work: An integrative review of empirical 
literature” där Delgado et al. (2017) identifierar det känslomässiga arbetet hos 
sjuksköterskor. Det känslomässiga kraven innefattar främst kontakt med patienter, 
patienternas familjer och kollegor. Inom yrket ligger det ett stort fokus på att bygga upp 
sjuksköterskors motstånd mot dessa för att minska risken för utbrändhet och stress som i 
grunden orsakas av dessa känslomässiga krav. Detta är en kvantitativ studie som resulterar i 
vetskap kring att det emotionella arbetet är en del inom alla aspekter av omvårdnadsarbete 
samt i interaktionen mellan sjuksköterska och patient, familj eller kollega. Delgado et al. 
(2017) presenterar också resultat gällande den emotionella dissonansen och menar att detta är 
en stor faktor till utbrändhet och stress som uppstår i samband med ytagerandet 
sjuksköterskorna utför. Hon menar dock även att resiliens, vilket innebär en persons förmåga 
att hantera yttre påfrestningar, en skyddande process för de negativa effekterna av emotionellt 
arbete. Denna studie skiljer sig från Hochschilds (2012) i och med att sjukskötaryrket kan 
innebära möten med människor som kräver eller drar fram väldigt starka känslor, exempelvis 
möte med patient eller familj osv.  
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Liknande ämnen diskuteras även i artikeln “The effect of teachers' emotional labour on 
teaching satisfaction: moderation of emotional intelligence” belyser lärare som emotionella 
arbete som måste vara lyhörda mot de krav som deras arbete ställer på deras känslor. 
Läraryrket kräver även att man måste vara skicklig i att kunna reglera sina känslor. Studien 
lägger fokus på lärarnas uppfattning sambanden mellan emotionella arbetskrav, emotionell 
intelligens, emotionella arbetsstrategier och tillfredsställande gällande undervisningen. I 
analysen presenteras det att lärares uppfattningar om känslomässiga arbetskrav och 
emotionell intelligens förutsäger de tre känslomässiga arbetsstrategierna. Emotionell 
intelligens minskar de känslomässiga jobbkrav på ytagerande och mer naturligt uppleva 
känslor, dock gäller inte detta djupagerande. Hongbiao (2015) menar att djupagerande och 
naturligt upplevda känslor är mer effektiva känslomässiga arbetsstrategier för de som verkar 
inom läraryrket. Denna studie är intressant eftersom att det emotionella arbetet presenteras 
mer som en arbetsstrategi än ett fenomen. Emotionellt arbete i läraryrket verkar vara 
oundvikligt i och med de emotionella band som uppstår i relationen mellan elev och läraren. I 
och med detta presenteras strategier för den “bästa typen” av emotionellt arbete för just den 
specifika yrkesgruppen.  

 
Vad dessa studier har gemensamt är att de definierar känslor inom olika yrken som inte är 
beroende av möte med specifikt en kund men ändå har någon form av klientkontakt som är en 
utomstående part vilket leder till att de anställda blir tvungna att anpassa sina känslor denna. 
Hochschild förklarar följaktligen att det idag kan handla mer om att ta hand om personer än 
saker, vilket kräver mer personliga färdigheter än mekaniska (2012, s. 21).  
 
2.5 Emotionellt arbete inom organisationer  
Bortsett från detta är alla dessa yrken väldigt olika varandra vilket visar på bredden av det 
emotionella arbetet och att man kan identifiera det i flera olika yrkesgrupper och branscher. 
Detta skapar förtroende att denna studie kommer lyckas identifiera emotionellt arbete på det 
fält som undersöks, kontorsmiljö, även om det fältet är minst forskat på när det gäller 
emotionellt arbete. En studie som har undersökt emotionellt arbete inom organisationer är 
boken Leadership as emotional labour : management and the "managed heart" som 
behandlar emotionellt arbete i förhållande till ledande roller. Denna studie undersöker alltså i 
vilka situationer behovet att visa, eller dölja, vissa känslor översätts till roller inom en 
organisation med specifikt fokus på ledande - och chefsroller. Det Iszatt-White (2012) finner 
intressant är att dessa yrkesroller innefattar relationer som är mer varaktiga och har mer 
komplexa, pågående mål jämfört med den relation man kan identifiera i exempelvis ett möte 
mellan kund och servicepersonal. Iszatt-White (2012) menar att det emotionella arbetet i 
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grunden handlar om att individen känner sig värdefull samt individernas erfarenheter kring att 
vara värderad inom en organisation. Denna känsla uppstår främst via “värderande metoder”, 
vilket bland annat inkluderar frågor om företagskultur, inkludering, kommunikation och 
deltagande, delade värderingar samt erkännande och belöning (Iszatt-White, 2012, s. 231). 
Iszatt-White (2012) menar även att detta skapar ett ny gren av emotionellt arbete som inte 
tidigare undersökt vilket styrker att detta är ett outforskat område. Denna studie är alltså 
relevant tidigare forskning i relation till det som undersöks i denna uppsats samt den första 
artikeln som berör ämnet emotionellt arbete i ett yrke som inte berör det emotionella arbetet i 
kontakt med kund eller liknande utomstående part. Trots att studien inte lägger specifikt fokus 
på företagskultur är den relevant till vår studie eftersom den berör emotionellt arbete inom 
organisationer.  
 
Van Maanen och Kunda (1999) undersöker förändringar på arbetsmarknaden som grundar sig 
i förändring av emotionellt arbete som är en del av dessa yrken. Detta förklaras genom att se 
hur organisationer skapar företagskultur på arbetsplatsen genom att forma anställdas 
emotionella arbete mot att uppvisa engagemang och lojalitet för arbetsgivaren. Under studien 
försöker dem svara på hur emotionella arbetet förändras när de kommer till professionella 
yrken och chefer genom att länka de tillsammans med ideerna om företagskultur. Detta görs 
genom att kommentera ramverken av företagskultur för att sedan kommentera de tidigare 
försöken av organisationer att framkalla och styra emotionellt arbete. Som en liknelse av 
Hochschild (2012), talar Van Maanen & Kunda (1999) om en förändring av innehållet av 
emotionellt arbete som är baserat på dagens entreprenöriella arbetsmoral och 
marknadsbaserade anställningsformer. Med tiden har emotionellt arbete blivit mer komplext 
och svårdefinierat som grundar sig i hur arbetsformer och organisationer förändras med tiden. 
Detta kan visas i användningen eller svårigheten med att absorbera eller använda sig av de 
socialt acceptabla språket på arbetsplatsen. Genom historien och utvecklingen av 
företagskultur, är organisationer bäst förklarade genom kollektiva system som styrs av socialt 
relevanta regler och meningar som medlemmar anammar, och sedan ger mening till deras 
arbetsaktiviteter och relationer med andra inom arbetet (Van Maanen & Kunda, 1999, s. 71).  

 
Studien riktar in sig specifikt på ingenjörer som arbetar för tech-företag. Emotionellt arbete 
kunde kännas igen genom de ritualiserade möten mellan kollegor och igenkänt av alla 
ingenjörer som en väsentlig och nödvändig del av deras arbete. Ritualiserade möten som de 
menar på innebär gruppmöten, presentationer, träningspass men också på de mindre formella 
interaktionerna som att stöta på någon i korridoren, cafeterian eller parkeringen. Alla dessa 
interaktioner kan ses som en möjlighet för anställda att lära sig, visa och kommentera på de 



 
 

11 

föreskrivna känslorna som är en del av medlemskapet i organisationen. De anställda förklarar 
de emotionella arbetet som något man måste använda för att klara av arbetet, de handlar om 
att veta när, hur och uppvisa trovärdighet, entusiasm och cynism (Van Maanen & Kunda, 
1999, s. 71). Det rådde även en stark retorik på arbetsplatsen med slagord som exempelvis 
“var din egna chef”, “visa initiativ” och “en karriär, inte ett jobb”. Målet med 
företagskulturen var att designa en arbetsplats som skulle avlasta de anställda av frustrationen 
som byråkrati kan innebära samtidigt som man främjar en gemenskap och trygghet hos de 
anställda (Van Maanen & Kunda, 1999, s. 68).  

 
Även Van Maanen & Kunda (1999) tar upp konsekvenserna av kontinuerligt användande av 
emotionellt arbete men skiljer på konsekvenserna som uppstår inom lägre rankade arbeten 
(exempelvis serviceyrken) och det emotionella arbete som uppstår inom en byråkratisk 
organisation. De menar att den senare kräver ett emotionellt arbete som går väldigt djupt och 
vissa kan uppleva de känslomässiga uppvisningar som krävs av dem som manifestationer av 
deras “riktiga känslor” och “sanna jag”. För att återkoppla till Hochschild (2012) menar de 
alltså att inom exempelvis serviceyrken innebär det emotionella arbetet ytagerande och inom 
en byråkratisk organisation är djupagerande den främsta formen av emotionellt arbete. För att 
styrka detta refererar författarna till ett citat från en intervju med en tech-ingenjör som menar 
att hen trivs väldigt bra på sitt arbete, vissa kan säga att kulturen har svalt hen men hen menar 
att det är en stark känsla av lojalitet vilket är ett resultat av företagskulturen som skapar trivsel 
och positiv stämning hos alla anställda (Van Maanen & Kunda, 1999, s. 70). 
 
Den känslomässiga investeringen som krävs av anställda betonas även av  Fineman (1993) 
som  talar om känslor inom organisationsteorier som blivit ett omtalat ämne i snabb 
utveckling. Genom utvecklingen av organisationer som först sågs som simpla, reducerande av 
känslor och formande av organisatoriskt rationella personer har begreppet “emotionella 
organisationer” växt fram som konkretiserar organisationer som en arena där känslor 
produceras, tas efter och används. Vad Fineman vidare förklarar är komplexiteten av en 
organisations relaterade känslor, tvetydigheten av meningen av dem och den strategiska 
användningen av deras uttryck. Ett intressant exempel är en skådespelare som faller ur sin roll 
och får hjälp av andra skådespelare, i en organisation skulle detta vara anställda. 
Tvetydigheten som talas omkring fenomenet skapas av mellanrummet av att “spela känslor” 
eller “känna känslor”. Även Fineman (1993) talar om företagskulturen som ett 
kontrollredskap som är till för att definiera de anställdas känslor och att det är det 
socioemotionella band som förenar de anställda med varandra och organisationen i helhet 
(Fineman, 1993, s. 56).  
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2.6 Att studera känslor och kultur 
Studien har till stor del handlat om att identifiera emotionellt arbete på arbetsplatser där 
känslor är en komplex sak att undersöka och varit utmanande trots att vi anser att rätt metoder 
användes. Anställdas beteenden är en central punkt i hur emotionellt arbete använts på 
arbetsplatsen, då det är genom det som känsloregler och känslopåminnelser kan uppvisas och 
definieras i relation till arbetsplatsen. Detta på grund av att en känsla i samband med 
emotionellt arbete kan identifieras i respondenternas beskrivelse över hur de ska bete sig på 
arbetsplatsen eftersom de grundas i att uppvisa rätt form av känslor som är kopplat till 
exempelvis värdeorden eller normerna på arbetsplatsen. Beskrivande av beteenden på 
arbetsplatsen var därmed en väg in för oss som forskare att ta del av de emotionella arbetet 
som används, samtidigt som respondenterna hade lättare för sig att tala om känslor i relation 
till deras beteenden och andras på arbetsplatsen. För att kunna identifiera känslor på 
arbetsplatsen var frågor om avvikande känslor till stor hjälp, då det är genom avvikande 
beteende som våra respondenter kommer förklara hur deras känslor blir styrda av den 
specifika företagskulturen som omfamnar dem.  

 
För att kunna identifiera känslor på arbetsplatsen tog vi hjälp av Hochschilds (2012) bok 
återigen, där hon beskriver hur hon gick tillväga för att identifiera emotionellt arbete. Först 
hade hon skickat ut en enkät som personer fick svara på för få förståelse över hur personer 
tolkade känslor. En fråga hon inkluderade var “beskriv ett exempel på när du ändrade 
situationen för att passa in på dina känslor eller när du reglerar dina känslor för att passa in 
i situationen” (Hochschild, 2012, s.23). Hennes frågor hjälpte oss att utforma vår 
intervjuguide på ett liknande sätt för att få respondenterna att förklara situationer om hur 
deras känslor möjligtvis kan regleras utifrån en specifik företagskultur. Vidare berättar hon 
hur hon både observerade och intervjuade ett flygbolag, där hon observerade olika delar av 
deras arbetsuppgifter. På ett liknande sätt, valde vi att observera en specifik arbetsplats med 
stark företagskultur för att som Hochschild (2012) beskriver se hur “samhället använder 
känslor” (Hochschild, 2012, s. 26). Vidare baserades intervjufrågorna på hur känsloregler 
känns igen på arbetsplatsen. Detta sker genom att personen ifråga är uppmärksam på hur den 
andra personen reagerar mot de känslor som uppvisas (Hochschild, 2012, s. 51) . 
Känsloregler är unika och olika beroende på vilka man frågar. Känsloregler känns igen 
specifikt när den uppvisade känslan inte stämmer in på de som föreskrivs för de känsloregler 
inom viss grupp, exempelvis en specifik arbetsplats. Därav formulerade vi frågor över om 
respondenterna någonsin varit med om att en medarbetare kommenterat deras humör, vilket 
enligt vår mening skulle kunna identifieras som en känslopåminnelse. Känslopåminnelser 
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hjälper oss identifiera vad det är företagskulturen kräver emotionellt av de anställda. Vidare 
var de också situationer som dessa vi försökte observera på arbetsplatsen.  

 
Vi var medvetna om att de sociala fenomenet vi valt att undersöka skulle bli svårt, då de inte 
funnits mycket information över hur de borde observeras eller identifierats i relation till de 
form av arbete vi undersökte. Att identifiera emotionellt arbete på ett kontor mellan kollegor 
ansåg vi var mer komplicerat än att kunna definiera de utifrån ett serviceyrke i och med att 
serviceyrken i stor del beror på att uppvisa en specifik känsla för att förbättra 
kundupplevelsen. Något som var en utmaning var därmed observationen och intervjuerna 
kopplat till den. Respondenterna hade svårt att koppla de uppvisade och observerade 
känslorna till det som dem faktiskt kände i den stunden, detta möjligtvis för att intervjun 
skedde efter hela observationen var slut. Då vi möjligtvis identifierade emotionellt arbete i 
många situationer som för personerna inte var märkvärdiga, ledde det till att dem inte kunde 
kommentera dessa eftersom de inte kom ihåg. Det uppstod även situationer då våra 
respondenter inte bekräftade det vi ansåg att vi hade observerat.  

 
Kultur är samtidigt ett komplext begrepp som är svårt att sätta en tydlig ram runt. På ett 
företag anser vi nästan all typ av interaktion mellan kollegor som en del av företagskulturen - 
både spontana interaktioner, som exempelvis hur kollegor kommunicerar med varandra, men 
också strukturerade interaktioner som är mer tydligt till för att främja företagskultur, 
exempelvis gruppmöten eller inplanerade fikor. Företagskulturen innebär också den 
övergripande atmosfären på företaget. En bra definition av företagskultur finns i boken 
Organisationskultur och ledning där Alvesson (2005) hänvisar till Frosts. et al definition av 
företagskultur: 

 
“Definition företagskultur av Alvesson (2005) som hänvisar till Frost et al. (1985): Att tala 
om organisationskultur tycks vara detsamma som att tala om hur viktigt det är för människor 
med symbolik - med ritualer, myter, berättelser och legender - och om hur man skall tolka 
händelser, ideer och erfarenheter som påverkar och formas av de grupper de ingår i.” 
(Alvesson, 2005, s. 11) 

 
Även Schein (2010) definierar organisationskultur: “...a pattern of shared basic assumptions 
that was learned by a group as it solved its problems of exter-nal adaptation and internal 
integration, that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to 
new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.” 
(Schein, 2010, s. 17)  
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Dessa citat visar på komplexiteten och vidden av begreppet företagskultur. Det båda 
definitionerna har gemensamt är att de menar att företagskultur påverkar hur en grupp tänker, 
känner och beter sig i relation till vad som är accepterat inom kulturen. Detta sätt att “vara” är 
även beroende på vilken grupp man ingår i och lärs i sin tur ut till nya medlemmar i gruppen 
eftersom det anses funka så pass bra. Sammanfattningsvis verkar detta vara en övergripande 
förklaring av företagskultur och vad det innebär.  

 
Det är självklart enklare att identifiera känslor i förhållande till företagskultur i strukturerade 
interaktioner och därav läggs det mest fokus på dessa i vår observation och intervjuer. Detta 
eftersom det i strukturerade sammanhang blir en tydligare distinktion mellan känslor och 
företagskultur samt högre krav på vad man som anställd bör känna i dessa situationer. I ett 
spontant möte med en kollega kan vi anta att de känslomässiga kraven inte är lika höga. Vi 
anser det även viktigt att poängtera svårigheten att identifiera just emotionellt arbete genom 
observation eftersom fenomenet bygger på att reglera sina känslor för att dölja vad man 
egentligen känner. Av denna anledning har det lagts mycket värde i intervjuerna, både de som 
har genomförts i samband med observationen men också de som är oberoende av 
observationen. Genom dessa har vi fått mer kontext i de observerade observationerna vilket 
leder till större sannolikhet i situationerna och minskar risken av antaganden från vår sida.  
 
 
3. Teoretisk utgångspunkt  
För att besvara frågeställningarna har två teoretiska utgångspunkter valts. Eftersom denna 
uppsats undersöker emotionellt arbete var det ett självklart val att använda sig av Hochschilds 
teori gällande fenomenet. Hochschild myntade begreppet och innebörden med emotionellt 
arbete i hennes uppmärksammade studie från 1983, därför anses denna teori om emotionellt 
arbete vara väldigt användbar när begreppet emotionellt arbete och dess innebörd ska 
tillämpas på organisationskulturen som undersöks.  
 
3.1 Hochschild och känsloregler 
Hochschild (2012)  beskriver känsloregler som den standarden som används i känslomässiga 
interaktioner för att avgöra vad som är en rättfärdigad skyldighet och vad som är en 
skyldighet inom känslans valuta. Genom detta berättas vad som förväntas av oss 
känslomässigt i varje relation (Hochschild, 2012, s. 11). Känsloregler används som ett manus 
för hur det emotionella arbetet skall användas och vilken typ av känsla som skall användas för 
den givna situationen utifrån det krav arbetsgivaren formulerat (Hochschild, 2012, s. 50). Det 
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kan också beskrivas som arbetsplatsens sociala normer, vilket inpräglas på de anställda för att 
per automatik veta vilken känsla som önskas till given situation.  

 
Hochschild (2012) diskuterar också begreppet opassande känslor i sin diskussion om 
känsloregler. Detta begrepp beskriver hur en känsla kan upplevas opassande i flera olika 
situationer. Ett vanligt exempel för detta är när vi handskas med starka känslor som lycka och 
sorg, man kan uppleva att man är “för ledsen” eller “för lite ledsen” respektive “för lite glad” 
eller “för glad”. Upplevelsen att känslan är opassande uppstår alltså när det är väldigt tydligt 
att den sociala situationen bör innebära en viss typ av känsla hos en som individ (Hochschild, 
2012, s. 34).  

 
Hur en person känner igen vad som är en känslo-regel är genom att man uppmärksammar hur 
andra människor reagerar på en känslomässig uppvisning samtidigt hur personen i sig 
bedömer sina egna känslor. Det skiljer sig i hur olika sociala grupper som exempelvis en viss 
arbetsgrupp har specifika sätt där de känner igen känsloregler och känslopåminnelser utifrån 
de normer som finns för specifika arbetsuppgifter.  
 
Hochschild (2012) beskriver känslopåminnelser som en vaksam kör som står vid sidan av 
scenen som vi agerar på. Som tidigare nämnt uppstår känsloregler genom att vi som individer 
inspekterar hur vi och andra i vår omgivning reagerar och bedömer våra känslor (Hochschild, 
2012, s. 35). Ju mer vi använder oss av känslopåminnelser ju mer erkänner vi känsloreglernas 
plats i det sociala sammanhanget. En blinkning eller ändring i tonfall kan ändra hela 
meningen av en känslopåminnelse. Denna typ av handling eller gest tar bort kraften i 
känslopåminnelsen och vi blir påminda om känsloregeln genom att bli uppmanade att bortse 
från den (Hochschild, 2012, s. 35).  

 
Känslopåminnelser tar alltså form genom hur andra personer i vår omgivning reagerar på vad 
vi känner. Dessa reaktioner kan variera i styrka och är väldigt situationsbaserade. Hochschild 
(2012) presenterar några exempel för att illustrera vidden på dessa reaktioner; “Du borde 
skämmas”, “Du har ingen rätt att känna dig avundsjuk när du gick med på ett öppet 
äktenskap”, men också mer direkta frågor som “Är du inte glad över hens nyheter?”, eller, 
“Är det inte fantastisk musik som spelas?”(Hochschild, 2012, s. 35). Denna typ av frågor 
fungerar alltså som påminnelser om vad vi bör känna i en specifik situation.  

 
3.2 Emotionellt arbete 
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Vad händer då när hanteringen av anställdas känslor säljs som arbetskraft? Hochschilds 
(2012) definition av emotionellt arbete är att man reglerar sina känslor i utbyte mot lön. Det 
går att identifiera två typer av emotionellt arbete, ytagerande och djupagerande som används 
både i och utanför arbetet. Ytagerande kan förklaras genom att en person exempelvis “klistrar 
på” ett leende, medan djupagerande betyder att en person försöker framkalla specifika känslor 
som krävs för den situationen de behövs i (Hochschild, 2012, s.38). Djupagerande av känslor 
kräver mer ansträngning och mer engagemang för att styra, vilket Hochschild menar används 
mer än ytagerande. Ett intressant exempel som Hochschild tar upp om emotionellt arbete i 
relation till ett flygbolag, “anställda pratade ofta om deras leenden på dem men inte av dem” 
(Hochschild, 2012, s. 20). Dem beskrev sitt leende som en form av sminkprodukt, som kunde 
sättas på och tas av. Uttrycket att vara glad och då att le, ansågs av de anställda som en del av 
arbetet och för att lyckas göra ett bra jobb krävs de att leendet inte kommer från ansträngning 
utan av reglering av känslor. För att benämna konsekvenserna av emotionellt arbete, påverkar 
ytagerande företaget negativt, eftersom känslorna inte ser lika “äkta” ut medan djupagerande 
påverkar de anställda  då personen blir distanserad från sina egna känslor. Det finns också 
strategier för anställda som vägrar använda sig av emotionellt arbete, enligt flygbolaget blir 
då de anställda uppmanade att “gå in i robot mode”. Med det menas att bara ytagerande 
används för att låtsas visa känslor. (Hochschild, 2012, s. 90) Personer som likväl ställer sig 
mot denna strategi  menar på att de kommer låtsas att exempelvis vara glad men de kommer 
inte gömma de faktum att de låtsas.  

 
Inom organisationer är det blir svårt att separera uppvisning av känslor och känslor under en 
längre period, vilket kan leda till en emotionell dissonans också benämnt som kognitiv 
dissonans. Hochschild (2012) menar att i det långa loppet leder till påfrestning när man 
försöker skilja mellan en känsla och låtsas känna en känsla, för att kringgå detta försöker man 
ändra vad man känner eller ändra det man låtsas (Hochschild, 2012, s. 68). När det finns ett 
krav på uppvisning av specifika känslor inom arbetet, brukar de vara känslan som måste 
ändras, när sådana arbetsförhållanden distanserar oss från de vi uppvisar genom vårt ansikte, 
distanserar vi oss från våra känslor också. Lösningen på emotionell dissonans är därmed 
användning av djupagerande snarare än ytagerande, då man genom användning av ytagerande 
försöker skilja mellan vad man känner och det man uppvisar.  
 
Vidare har sociala förhållanden i dagens samhälle lett till mer emotionell hantering för 
personer, då världen blivit mer social (Hochschild, 2012, s. 29). Idag har man fler sociala 
roller beroende på vilken institution som beaktas samtidigt som personens önskan till karriär 
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leder till byten av arbeten och arbetsuppgifter, jämförelse med samhället för flera år sedan då 
det var mer vanligt att man hade samma arbete under hela sitt liv (Hochschild, 2012, s. 68). 
 
I vår studie kommer vi främst fokusera på frågan över om emotionellt arbete kan identifieras 
på specifika arbetsplatser. Hochschilds (2012) definition av emotionellt arbete samt de olika 
begreppen som följer med det kommer hjälpa oss att urskilja emotionellt arbete. Även då 
Hochschild beskriver emotionellt arbete utifrån serviceyrken, finns det goda möjligheter att 
anpassa hennes definition av det till andra former av arbeten också. Vetskapen om 
Hochschilds teori ger oss chansen att utforma specifika intervjufrågor för att få ut information 
om personers känslor som kan vara komplext. Vetskapen över hur Hochschild observerade 
emotionellt arbete gav oss vidare ideer om hur våra intervjuer kunde kompletteras med en 
observation, för att med egna ögon försöka identifiera emotionellt arbete.  

 
4. Metod 
Detta kapitel kommer att redogöra metoden som har använts för denna studie. Kapitlet 
kommer att behandla val av metod, material, urval och population. Det kommer även gå in på 
metodansats och tematisering. Studien baseras på totalt 10 intervjuer och en observation. 
Respondenter och fält redovisas senare i kapitlet. Kapitlet innehåller också intervjuguide som 
belyser tematiseringen av materialet och en beskrivning av fält. Motivering av valen 
diskuteras löpande under kapitlets gång. Vi kommer även diskutera etiska överväganden och 
begränsningar som vi upptäckt under studiens genomförande.  
 
4.1 Val av metod 
För att uppnå syftet med studien används respondenternas förklaring och känslor kring 
studiens centrala begrepp som utgångspunkt för att kunna påvisa en relation mellan 
företagskultur och emotionellt arbete. Eftersom att vi behövde djupgående svar av våra 
respondenter för att besvara våra frågeställningar togs beslutet att genomföra en kvalitativ 
uppsats. Eftersom denna studie undersöker ett komplext begrepp som känslor ansågs det att 
information som hade varit insamlad från en kvantitativ studie inte är tillräckligt djupgående. 
Samtidigt som mestadels av materialet är insamlat genom intervjuer, har dessa kompletterats 
med en observation. Genom att välja deltagande observation tillsammans med 
semistrukturerade intervjuer öppnades möjligheten till att vara mer objektiv inom 
forskningsprocessen eftersom det leder till att nya ideer och intryck kring de centrala 
begreppen kan uppstå på grund av den deltagande observationen (Bryman, 2011, s. 24). 
Semistrukturerade intervjuer ger oss möjligheten att behålla en viss struktur i våra intervjuer 
för att lyckas få svar på det vi undersöker, samtidigt som det ger respondenten viss frihet i 
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sina svar. Eftersom denna studie  undersöker så pass komplexa och breda ämnen är det en 
fördel om respondenten kan tala fritt samtidigt som det finns vissa riktlinjer för att hen 
fortfarande skall kunna hålla sig till relevanta ämnen för studien. Denna studie är baserad på 
sju semistrukturerade intervjuer och en observation som skedde på ett företag som jobbar med 
rekrytering och bemanning i Stockholmsområdet, vilket ledde till ytterligare tre intervjuer 
med anställda på det företaget.  

 
Som tidigare nämnt, kräver även observationen kompletterande intervjuer för att skapa 
förtroende för det vi observerat. Eftersom dessa intervjuer skedde spontant och var beroende 
på situation var det inte fördelaktigt att använda sig av semistrukturerade intervjuer och av 
denna anledning tillämpades därmed öppna intervjuer. Detta gav oss möjlighet att fråga mer 
fritt om de situationer vi var nyfikna på och ville veta mer om. Genom att använda intervju 
som metodval ledde det till att vi kunde analysera respondenternas uppfattningar och åsikter 
kring ämnet. Observationen är en kompletterande datainsamling som ledde till vidare frågor i 
intervjun som gav oss en djupare förståelse över hur emotionellt arbete och företagskultur tar 
form på företag eftersom de gav oss chansen att själva se när det händer och hur de kan se ut. 
Intervjuerna skedde därmed efter observationen under en eftermiddag då observationen var på 
förmiddagen samma dag, för att intervjufrågorna skulle kunna fördjupa sig i observerade  
händelser och beteenden.  

 
4.2 Material 
Målet med vårt material var att få en uppfattning gällande hur respondenterna upplever 
företagskulturen på hens arbetsplats samt hur företagskulturen bidrar till emotionellt arbete av 
de anställda. Detta för att kunna belysa vilka handlingar som tas i akt för att främja 
företagskultur, hur mycket det genomsyrar det dagliga arbetet och hur ett avvikande beteende 
från det förväntade skulle bemötas.  

 
Denna studie är baserad på deltagande observation samt intervjuer där observation leder till 
en tydligare bild av den sociala verkligheten (Bryman, 2011, s. 495). Observation är extra 
tacksamt när man ska undersöka känslor och beteenden eftersom det gav oss möjligheten att 
kunna observera beteendet direkt istället för att förlita sig på verbala rapporter.  All form av 
beteenden är inte tillgängligt genom observationer, då man som observatör kan bli tvungen att 
göra kompletterande intervjuer för att kunna belysa dessa mer svårtillgängliga beteenden. 
(Bryman, 2011, s. 495) Intervjuerna är användbara när det behövs förtydligande eller 
bekräftande i de situationer som observeras. Syftet med detta var att få en tydlig bild av vad 
som sker under observationen samt öka trovärdigheten i undersökningen.  
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Observationen genomfördes på ett företag som arbetar inom rekrytering och 
bemanningsbranschen i Stockholmsområdet. Det är många anställda på företaget trots att det 
är ett relativt ungt företag. Under observation låg fokusering främst på interaktionen mellan 
kollegor, både arbetsmässig och den mer spontana, vardagliga interaktionen. Observationen 
bidrog vidare till en övergripande bild av företagskulturen och hur det tar uttryck i dessa 
interaktioner mellan kollegor. Förhoppningen låg i att lyckas identifiera emotionellt arbete 
kopplat till dessa interaktioner mellan kollegor som kunde bero på företagskulturen. Genom 
att bara vara på företaget låg det också en ambition i att få en känsla av den övergripande 
stämningen på arbetsplatsen och försöka förstå vad som förväntas av de anställda emotionellt. 
En intressant faktor att se på var hur de anställda agerade när de kom in på arbetsplatsen, hur 
de pratade med varandra och vad de pratade om, vad som lades fokus på under tiden av 
observationen. Det fanns förhoppningar på att observera någon form av strukturerad aktivitet 
som främjar företagskulturen eller gemenskap samt att se hur de anställda förhåller sig till 
detta.  
 
Företaget som vi observerade hade ett öppet kontor, vilket menas med att det inte finns några 
bestämda sittplatser för att bidra till varierande och för att främja socialisering mellan alla 
medarbetare. Kontoret var relativt stort och detta gjorde det lätt för oss att hitta platser där vi 
kunde observera flest personer samtidigt. Den övergripande stämningen på kontoret var 
väldigt lättsam, folk interagerade mycket med varandra och det spelades musik i högtalarna. 
Utgångspunkten på företaget var att alla arbetade på egen hand, men kunde ta hjälp av 
varandra. Under observationen som ägde rum under en förmiddag rörde många av de 
anställda sig på kontoret och bytte plats eller lämnade kontorsområdet. Trots detta togs det 
mycket arbetsrelaterade samtal i den öppna kontorsmiljön vilket ledde till att det pågick ett 
konstant sorl i bakgrunden. Det var alltså olika många på kontoret vid olika tider under vår 
observation. En uppskattning är att det var runt 30-50 personer runt oss under hela 
observationen, dock la vi stort fokus på de som var närmast oss i och med att det var enklare 
att få en tydlig bild av de pågående situationerna. Vi försökte dock byta platser så mycket 
som möjligt under observationens gång efter få en så bred blick av kontoret vi kunde. Det var 
enklare att observera när det var mindre folk runt om eftersom det gjorde det möjligt att lägga 
stort fokus på interaktionerna som pågick runt om oss. 

 
Det skedde mycket arbetsrelaterade samtal men också mycket kallprat och konversationer 
som inte var arbetsrelaterade vilket vi också var intresserade av för att kunna identifiera 
emotionellt arbete mellan kollegor. Vidare försökte vi analysera personers känslor när de 
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skedde en förändring, exempelvis om en uppvisad känsla på en viss person förändrades 
medan dem pratade med en kollega än när de var själva. Samtidigt försöker vi analysera om 
deras känslor ändrades när de klev in på kontoret och träffade deras kollegor samtidigt se om 
kollegor reagerade på deras känslor. Under observationen insåg vi att de fanns fler situationer 
som var intressant för vår studie vilket kommer presenteras i resultatkapitlet.  

 
 
4.3 Urval 
Företaget har valts genom ett målstyrt urval eftersom den initiala ambitionen var att få tag på 
ett företag som vi visste redan innan fokuserade mycket på företagskulturen. Målstyrt urval 
innebär ett icke-sannolikhetsurval där man strategiskt väljer relevanta fall eller deltagare för 
ens forskningsfrågor och syfte. I vårt fall var tanken alltså att välja organisation utifrån den 
relevans den har i förhållande till den sociala företeelse vi undersöker (Bryman, 2014, s. 408). 
Vi sökte upp ett antal företag som uppfyllde de kriterier vi definierat i förhållande till 
företagskultur, där vårt tredje alternativ gav oss tillåtelse till en observation. Detta företag är 
etablerat i Sverige med flera tusen anställda.  
 
På grund av att vi använder oss av ett målstyrt urval så är har vi sedan innan en aning om 
företagskulturen på arbetsplatsen vi får tillgång till. En av oss hade en koppling till företaget 
sedan innan men kände inte personerna vi observerade. Vi var medvetna om att kopplingen 
till företaget kan påverka förmågan att se på det vi undersöker ur ett objektivt perspektiv, vi 
ansåg dock att kopplingen inte var tillräckligt stark för att detta skulle vara ett problem. Det 
ska även betonas att trots att det fanns en aning om hur företagskulturen såg ut sedan innan, 
innebär inte det att förhastade slutsatser dras om vad resultaten kommer bli av denna uppsats.  
 
För att observationen skulle kunna vara användbar för studien försökte vi få tillgång till ett 
företag som uppfyllde våra identifierade kriterier för ett företag som främjar företagskultur. 
Dessa kriterier handlar främst om företag som uppvisar företagskultur genom att utmärka det 
på deras hemsida. Det går också att finna dessa företag genom artiklar som hittat och 
definierat de företag med starka företagskulturer. Vad vi egentligen är intresserade av inom 
företagskulturen är hur den kan påverka de anställdas uppvisade känslor, därför är det av 
särskilt intresse för oss att inrikta oss på företag som beskriver hur de fokuserar på deras 
personal inom företaget för att uppnå resultat och mål. För att försäkra oss om detta la vi ned 
mycket tid innan observationen för att läsa på mer om företaget, hur de arbetar, vad de strävar 
efter och vad som utmärker dem som företag. Vi ville få tillgång till ett företag som överlag 
marknadsför sig som en bra plats att arbeta på. Vi upptäckte att företag tryckte mycket på 
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gemenskap och sammanhållning på arbetsplatsen för att rekrytera nya anställda. På grund att 
av att vi använder oss av en deltagande observation, tillkom det ytterligare faktorer som 
behövde behandlas. För att kunna göra vår observation var vi tvungna att få tillträde från 
företagen, som är av ett slutet slag (Bryman, 2011, s. 423). Vi kontaktade företagen per mail 
eller telefon där vi redogjorde för varför vi vill göra observationen och hur den kan bidra med 
relevant information till vår studie. Att få tillträde till ett fält var som tidigare nämnt ett av de 
svåraste stegen i observationen vilken vi var medvetna om sedan innan.  
 
Respondenterna valdes lika som observationen, med målstyrt urval. Vi använde oss både av 
våra egna kontakter men också Linkedin, en hemsida där man kan söka upp personer för att 
se vilket företag de arbetar på. Vi använde oss av denna för att få tag på kontaktuppgifterna 
till personerna vi var intresserade av att intervjua, vilket främst var vänners vänner eller andra 
personer i våra bekantskapskretser. Vi kom i kontakt med tio personer, där tre av dem är 
inkluderande i observationen också och därmed arbetar på samma arbetsplats. Resterande sju 
personer arbetar på olika företag och verkar inom olika branscher. Detta var ett medvetet val 
eftersom det bidrar till en bredare bild av företagskultur och låter oss se eventuella samband 
mellan olika branscher. En mer ingående presentation av respondenterna ges i resultatkapitlet. 
Genom kontakter på Linkedin fick vi tag i fem stycken av våra respondenter och resterande 
två genom egna kontakter. VI skickade direkta meddelanden till dem för förfrågning om 
intervju men också en kontrollfråga där vi försökte bekräfta att dem ansåg att deras företag 
främjade företagskultur.  
 
4.4 Intervjuguide 
Vi har, som tidigare nämnt, använt oss av semistrukturerade intervju vilket leder till en mer 
öppen frågeguide vi anser behövs för att få tag i de materialet vi behöver. De fristående 
intervjuerna skedde digitalt och blev inspelade på grund av att personen inte skall bli 
distraherad av att man som intervjuare behöva föra anteckningar, utan kan istället rikta all 
uppmärksamhet åt respondenten och möjliga följdfrågor (Bryman, 2011, s. 485). De 
intervjuerna som sker i samband med observationen skedde på plats och därmed  observations 
fältet vilket i detta fall är då företaget vi genomförde observationen på. När det gäller strategi 
för transkribering har vi inte valt något program eller liknande, då de för oss fungerar bra med 
att sätta på inspelningen och pausa när behövs. Intervjufrågor presenteras i bilaga (1).  

 
4.5 Kodning och teman 
Tematiseringen för intervjuguiden har två teman; Företagskultur och emotionellt arbete. 
Företagskultur är bestämt tema eftersom det låter oss koda i vilka situationer företagskulturen 
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blir tydlig, eller mindre tydlig men ändå närvarande. Koder för temat företagskultur är 
förväntat beteende, företagskulturens form, främjande av företagskultur.  
Temat emotionellt arbete tillåter oss att identifiera de olika nivåerna av emotionellt arbete och 
resulterade därför i koderna emotionellt arbete, känsloregler och uppfattningar. Dessa koder 
av temanana är skapade utifrån analys av en slumpartad intervju av dem som vi gjorde vilket 
motiveras i 4.6. Koderna emotionellt arbete och känsloregler används för att identifiera 
situationer som tydligt innebär känsloreglering hos individen. Koden känsloregler går 
egentligen in i emotionellt arbete, anledningen till att detta är en separat kod är att 
känsloregler visade sig vara den mest framträdande delen av emotionellt arbete som vi 
lyckades identifiera. Koden emotionellt arbete används alltså mer övergripande och 
uppfattningar används för att identifiera uppfattningar hos respondenten som inte går i linje 
med emotionellt arbete - också för att belysa när respondenten beskriver hur det är utan att 
beskriva emotionellt arbete eller företagskulturen på arbetsplatsen. Genom detta har vi lyckats 
identifiera hur företagskulturen främjas samt i vilka situationer emotionellt arbete uppstår och 
därmed kunnat se vart de två fenomenen överlappar.  
 
För att möjliggöra relevant information från de fristående semistrukturerade intervjuerna bads 

respondenterna berätta om specifika situationer som visar på emotionellt arbete i förhållande 

till företagskultur. För att undvika ledande frågor berättades inte innebörden av emotionellt 

arbete för respondenterna, istället fokuserades frågarna på exempelvis hur avvikande 

beteetende kunde se ut i förhållande till förväntningar som uppstår genom företagskulturen. 

För att tydliggöra aspekter kring etik, var alla respondenter informerade om studiens syfte och 

vad för typ av information som var relevant för studien.   

 

4.6 Metodansats och analys 

Ansatsen som används i forskningsdesignen är kvalitativ innehållsanalys, beroende på att det 

gav oss möjligheten att analysera vår data utifrån att tolka meningar och centrala teman i vårt 

textmaterial från transkriberingen av intervjun, som också är baserad på observationen (David 

& Sutton, 2016, s. 271). Innehållsanalysen är ett väldigt flexibelt tillvägagångssätt som kan 

användas på olika sorters textmaterial, samtidigt som det är en transparent forskningsmetod 

där motivering till urval och utformat kodningsschema blir enkelt (Bryman, 2011, s. 316). Ett 

citat som förklarar innehållsanalys bäst är “konkreta eller manifesta innehållet” vilket innebär 

att ansatsen är utformad för att få en bild av de teman som är av intresse, eller vad dessa 

teman egentligen handlar om (Bryman, 2011, s. 359).  Eftersom vi innan studien inte var 



 
 

23 

säkra på vad för typ av relation som fanns mellan företagskultur och emotionellt arbete som 

är våra konkreta teman, valde vi därför denna ansats för att ta reda på vad de egentligen 

handlade om som förhoppningsvis kunde leda till att vi fick en bild av dessa teman som vi 

kunde analysera samband gentemot.  

 

Vidare appliceras konventionell innehållsanalys beroende på den induktiva anfallsvinkel den 

har, mycket på grund av flexibiliteten den ger oss i relation till teman och kodning. Vi ansåg 

att dessa bäst kunde bestämmas baserat på en slumpvald intervju av dem vi utförde, för att få 

bättre förståelse för vad för typ av information som denna studie skulle ge oss. Utifrån dessa 

intervjusvar, intervjufrågorna och tolkning över hur respondenten resonerade kunde olika 

kodningar utformas på ett sätt som gjorde det enkelt för oss att redovisa i kapitlet om resultat 

och analys. Genom att koder och kategorier utformas utifrån materialet vi samlat in istället för 

tvärtom, leder det till att intervjun styrs mer av respondenterna vilket leder till mer användbar 

information  då personen i fråga känner sig friare att styra samtalet utifrån den öppna 

frågeguiden.  

 

Materialen från observationen behandlas med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, men under  

observationen valdes de till en annan ansats som passar bättre för att studera sociala 

interaktioner vilket är interaktionsanalys med inriktning konversationsanalys. 

Konversationsanalys är en ansats för att studera språket och dess struktur som är anpassad 

efter en specifik sorts miljö, i vårt fall en specifik arbetsplats. Det finns många anledningar till 

varför man använder sig av konversationsanalys, vilket främst grundas i hur språket styrs i 

olika interaktioner, däremot kommer vi använda de som ett medel för att identifiera känslor 

på arbetsplatsen. Genom konversationsanalys finns möjligheten att upptäcka och möjligtvis 

beskriva personers uppvisade känslor som kan styras av företagskulturen. I vårt fall för att se 

hur företagskulturens värdeord och riktlinjer genomsyrar de anställdas beter sig och är mot 

varandra för att beskriva de känslor som de uppvisar.  

 

4.7 Etiska överväganden och begränsningar  

En viktig del i studien både för oss forskare och intervjupersonen är det etiska aspekter som 

uppkommer i och med datamaterialet från intervjun. Som tidigare nämnt fick vi samtycke att 

genomföra observationen på vårt valda företag. För att från början av studien vara säkra på att 

informationen som blir insamlad skall kunna användas, krävs det tydlighet med respondenten 
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från första början över vad materialet skall användas till samt på vilket sätt vi ska lagra 

informationen (Bryman, 2011, s. 170). De kraven som vi särskilt måste ta hänsyn till är 

informationskravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet handlar om att informera 

respondenten om undersökningens syfte och att deras deltagande är frivilligt samt kan hoppa 

av när dem vill utan att ha en anledning till det. Medan konfidentialitetskravet står för 

betydelsen att behandla de uppgifter som samlats in med konfidentialitet.  

 
Vi stötte även på svårigheten med studier i och med att vi valde en arbetsplats som fält, vilket 
innebär att de vi observerar faktiskt utför sitt dagliga arbete under observationen. Detta 
begränsade oss i och med att vi igen inte ville betraktas som ett störande moment på 
arbetsplatsen och därav blev de spontana intervjuerna svårare att hålla just spontana. Vi 
upplevde flertalet gånger under observationen när vi ville fråga respondenterna om någon 
situation att det fanns lite tid för det i den stunden. Det fanns även begränsningar som berodde 
på sekretess på företaget, vi fick exempelvis inte observera på möten som delade konfidentiell 
information om företaget - även om vi inte skulle använda denna information i vår studie.  
 

4.8 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Eftersom studien är kvalitativ finns de andra saker att beakta snarare än validitet och 

reliabilitet som främst appliceras på kvantitativa studier. Andra faktorer som enligt 

samhällsforskare kan ha en viktigare ståndpunkt inom kvalitativa studier är tillförlitlighet och 

trovärdighet (Bryman, 2011, s. 384). Med trovärdighet menas att man utfört studien med 

hänsyn till de etiska övervägandena samtidigt som man låter respondenterna ta del av det man 

kommit fram till utifrån studien för att de se om det har blivit uppfattat på rätt sätt. Utifrån 

detta, har vi exempelvis låtit personerna som varit en del av studien tagit del av deras 

transkriberingar samtidigt som alla fått ta del av resultat och analysdelen. Deras 

transkriberingar har också blivit highlightade där vi särskilt analyserat eller citerat saker som 

de sagt och kommit med i studien. Detta ger personerna en chans att bekräfta för oss att vår 

uppfattning stämmer överens med deras egna.  

 

Tillförlitlighet har fyra kriterier som står för trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och 

möjlighet att styrka. Pålitlighet handlar om man skulle kunna få liknande resultat vid ett annat 

tillfälle, i studien har vi därmed valt att använda oss av personer som arbetar på olika företag 

för större mångfald och för att kunna generalisera resultaten på ett bredare urval. Däremot 

begränsas studien bland annat till att endast behandla anställda, vilket leder till att studiens 
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resultat inte kan appliceras på exempelvis chefer. Möjlighet att styrka handlar som 

trovärdigheten, vår objektiva inställning till personernas information och inte snedvrida den 

utifrån egna värderingar. Genom att vi låter respondenterna ta del av transkribering och 

resultaten som finns uppfyller vi också detta kriterium. Inom tillförlitlighet kan man använda 

sig av triangulering, vilket betyder att man använder sig av fler metoder för att åstadkomma 

resultat. (Bryman, 2011, s. 385) Det används för att dubbelkontrollera att svaren är korrekta 

och tillförlitliga, exempelvis att använda sig av intervjuer som är kopplat till en observation 

vilket vi har använt oss av i denna studie. En av de centralaste faktorerna för att vår studie 

anses vara så tillförlitlig som den är, är vårt användande av två olika metoder. Dessa metoder 

ger oss möjligheten att samla in olika informationer som kan komplettera varandra för bättre 

resultat. Genom att ett antal av intervjuerna är baserade på observationen, ger de oss en chans 

att dubbelkontrollera att vår uppfattning stämmer överens med de observerade personernas. 

Eftersom vi redan genomfört ett antal intervjuer innan observationen, kan vi ta med oss 

viktiga resonemang över hur de uppvisar sina känslor på arbetet och försöka observera det på 

arbetsplatsen.  

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet att presenteras i form av analys av de insamlade materialet. 

Det kommer redovisas genom att definiera de centrala begreppen i vår studie genom våra 

observationer samt respondenternas åsikter, tankar och erfarenheter av fenomenet.  

 

Till att börja med kommer begreppet företagskultur analyseras i form av respondenternas 

beskrivningar av den på arbetsplatsen. Företagskultur kan uppvisas på många olika sätt både 

på arbetsplatsen och utanför och uppfattas på olika sätt. Särskilt fokus kommer konkretiseras 

till hur respondenterna blir påverkade av denna företagskultur, i form av reglering av känslor 

eller annat. Emotionellt arbete kommer sedan gås igenom, där huvudsaken är att identifiera i 

vilken grad respondenterna använder sig av emotionellt arbete och i vilka situationer i relation 

till företagskulturen främjas mest. Detta genomförs i form av att tolka respondenternas 

upplevelser och beskrivningar av sina känslor. Respondenternas känslor kring sitt beteende på 

arbetsplatsen kommer sedan försöka identifieras för att se vad för typ av koppling som finns 

mellan företagskultur och emotionellt arbete. Därefter kommer relationen mellan emotionellt 

arbete och företagskultur definieras och beskrivas hur den uppstår, om det kan finnas en 

sådan.  



 
 

26 

 

5.1 Presentation av respondenter 

Innan vi går igenom studiens resultat ska vi presentera vårt material genom relevant och mer 

djupgående beskrivning av personerna som deltagit i vår studie som kommer hjälpa läsaren 

att förstå analysen bättre. Respondenternas namn är påhittade för att upprätthålla 

konfidentialitet.  

 

Adam som jobbar inom tech har varit på sin arbetsplats i närmare två år. Han började där som 

trainee efter sin examen i industriell ekonomi för att sedan ha fått en fast anställning på 

bolaget. Det är ett stort företag med runt 1500 tusen anställda som arbetar inom olika 

avdelningar. Adam beskriver att hans arbetsplats främjar företagskultur och att det är något 

som har lagts mycket fokus på i flera år. De har värdeord som syftar till strategiskt arbete och 

resultat men Adam menar att kulturen låter de anställda också sätta människan i fokus. 

Värdeorden är något han anser att alla kan falla tillbaka på och upplever att ofta refereras till 

värdeorden när de diskuterar problem eller strategier. Vidare har Adam som trainee fått gå 

mycket utbildningar som handlar just om företagets företagskultur och värden för att han ska 

lära sig och komma in på företaget, dock menar han att andra anställda kanske inte har lagt 

mycket fokus på det. Vidare beskriver Adam sammanhållningen på hans företag är väldigt 

beroende på grupp eftersom det är ett så pass stort bolag. Det arrangeras alltså inga större 

aktiviteter för alla anställda. Han upplever att förväntningarna som finns på de anställda är 

rimliga och att det i grunden handlar om att man ska ha respekt för varandra. Han anser även 

att det inte behövs läggas mer tid på företagskulturen men att de som har varit på bolaget 

längre inte har så bra koll på exempelvis värdeorden.  

 

Anna har arbetat som rekryterare i två år på ett småskaligt företag, här finns det runt tjugo 

anställda där extra aktiviteter utom arbetet styrs upp av chefen runt fem gånger per halvår. 

Utifrån detta beskriver Anna att värdeorden på arbetsplatsen är framförallt “dela med oss” 

och “ha kul på jobbet”. Annas intervju kommer vara av särskild betydelse att för uppvisa 

syftet med studien, då hennes beskrivningar och resoneringar var väl utförda och användbara 

för oss för att hänföra till för att poängtera relation mellan företagskultur och emotionellt 

arbete.  
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Josefine är relativt ny på sitt företag och arbetar främst med administrativa saker som kräver 

mycket kommunikation både med kollegor, mail och andra sociala appar. Hon beskriver det 

som att hon har “utifrån ögon” där hon fortfarande lär sig om arbetsplatsen och de andra 

anställda. Värdeorden på hennes arbetsplats benämner hon som “ärliga och öppna” och “dela 

med oss av kompetens” vilket sitter på väggarna runt kontoret hon arbetar på. På 

arbetsplatsen anordnas inte några särskilda extra aktiviteter, däremot händer det en del 

konferenser där dem åker iväg för ett antal dagar och umgås med varandra snarare än att prata 

om saker som arbetsrelaterade.  

 

Gabriel har arbetat på sitt företag i mer än tre år där han främst arbetar med 

ekonomirelaterade uppgifter, vilket också kräver kommunikation på arbetsplatsen men främst 

handlar de om att höra av sig till företag per mail eller telefon. Samtidigt beskriver han att de 

finns flertal evenemang och händelser på företaget man kan anmäla sig till för att delta i som 

är gjorda för att medarbetarna skall socialiseras med varandra. Alla dessa tre personer har 

möjligheten att arbeta hemifrån, men oftast väljer de att arbeta på plats på grund av 

kollegorna och effektiviteten som de anses blir större på plats.  

 

Ingrid arbetar på en “startup” som verkar inom skönhetsindustrin, hon jobbar där med 

marknadsföring. Ingrid har varit på företaget i tre år och började arbeta där med kundtjänst 

men har sedan dess klättrat inom företaget. Det är ett mindre företag som är relativt nya i 

branschen. Enligt Ingrid är företagskultur ett verktyg för att skapa sammanhållning på en 

arbetsplats mellan kollegorna. De har värdeord som syftar till ett arbetssätt som ska vara 

snabbt och resultatinriktat, det ska ske en konstant utveckling hängivenhet och vara en stark 

sammanhållning på arbetsplatsen. Ingrid beskriver detta som ett ramverk för vad som 

förväntas av en och vad som krävs för att man ska prestera. Vidare beskriver hon 

företagskulturen som väldigt närvarande i hennes dagliga arbete då det råder en peppig och 

framåt stämning på arbetsplatsen. Det arrangeras också en del sammankomster i form av 

after-works, luncher osv.  

 

Philip arbetar på ett företag som ägnar sig åt rekrytering. Han är ganska ny på jobbet och har 

arbetat där i lite drygt sex månader efter sin examen från universitetet. Enligt honom skapas 

företagskultur av de som jobbar på företaget och att den skapas genom att man utvecklas med 

varandra. Han menar att det kan vara en idé från företaget, som exempelvis värdeord, men 
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också att det speglas i de anställda och  hur man beter sig på arbetsplatsen. Philip berättar att 

det finns tre värdeord på hans arbetsplats. Dessa menar han syftar till att man ska ha en viss 

personlig koppling till företaget och visa hjärta för sin verksamhet men också att man ska 

sträva efter att konstant bli bättre och ge energi till de andra på arbetsplatsen. Det läggs 

mycket fokus på företagskulturen på Philips arbetsplats - bland annat genom värdeorden men 

också genom arrangerade aktiviteter och tävlingar. I början av hans anställning ansåg Philip 

att företagskulturen kändes väldigt påtvingad och krystad, men att han idag trivs bra i den. 

Philip beskriver också företaget som väldigt resultatinriktat och att prestationer belönas på en 

daglig basis.  

 

Love arbetar på ett företag som verkar inom livsmedelsbranschen där han arbetar främst med 

marknadsföring. Han är ganska ny på jobbet då han endast har arbetat där i närmare ett år 

men har verkat inom branschen i ungefär fem år. Enligt Love är företagskultur att det finns 

någon gemensam förståelse för att det ska finna ett välmående under arbetsdagen och att det 

finns gemensamma nämnare som alla ska sträva mot. På Loves arbetsplats finns inga 

specifika värdeord utan han beskriver det som att det är väldigt fritt i hur man arbetar och vad 

man väljer att fokusera på. Det övergripande syftet enligt honom är att främja en trygg 

arbetsplats där de anställda trivs bra. Vidare beskriver Love att det sker gemensamma 

aktiviteter i form av bland annat gruppträningar och inplanerade afterworks. Love beskriver 

företagskulturen som god och att det finns en gemenskap på arbetsplatsen genom dessa olika 

aktiviteter.  

 

Utifrån vår observation fick vi även tre till respondenter som arbetade på det företag vi 

genomförde vår observation på. I och med att dessa intervjuer var kortare och mindre 

strukturerade fick vi inte en lika övergripande beskrivning från respondenterna gällande 

företagskulturen som vi fick av de fristående intervjuerna. Som även beskrivs i metoddelen 

var det en övergripande glad och framåt stämning på företaget. Likt de fristående intervjuerna 

var det även på detta företag värdeord som syftade till resultat och prestation vilket också 

märktes var en stor del av företagskulturen eftersom det pratades mycket om just detta 

kollegor emellan. Efter att vi identifierade situationer vi fann intressanta under observationen 

bad vi dessa respondenter svara på frågor kring dessa situationer. Detta resulterade i att vi fick 

höra mer av tre anställda på företaget; Olof, Lisa och Amanda. Alla tre respondenter har 

jobbat över tre år på företaget. Olof bytte avdelning ganska nyligen och hamnade i och med 
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det på det kontoret vi observerade medan Lisa och Amanda varit där under hela sin 

anställning, dock har de också klättrat under denna tid och bytt roller. De har väldigt liknande 

roller men är alla tre ansvariga över olika grenar inom bemanning vilket gör att det skiljer sig 

i vissa arbetsuppgifter och arbetssätt.  

 

5.2 Företagskultur 

För att kunna analysera resultaten har vi använt oss av frågeställningar som skall hjälpa oss 

att definiera företagskultur och hur de ser ut, för att förhoppningsvis kunna förklara hur 

emotionellt arbete uppstår i relation till det om det gör det. Majoriteten av respondenterna 

beskriver i intervjun att företagskulturen på deras arbetsplats är väldigt påtaglig och det är 

något som är en del av deras dagliga arbete. Trots att alla respondenter bekräftar ett främjande 

av företagskultur på deras arbetsplats, går det att definiera flera skillnader över hur 

företagskulturen tas i form och hur de påverkar de olika personerna i sitt dagliga arbete. Det 

finns även skillnader i personernas inställning till kulturen.  

 

Utifrån respondenternas tolkning av företagskultur gick det att sammanställa en övergripande 

beskrivning om vad företagskultur innebär för respondenterna. En genomgående beskrivning 

var att företagskultur är en del av företaget som influerar de anställda och betingar beteendet 

som majoriteten på företaget tillämpar. Företagskultur innefattar också en mer administrativ 

del som handlar om hur man som anställd ska hantera problem, uppgifter samt vilket 

arbetssätt man ska tillämpa. Företagskultur beskrivs också som något som skapas av de 

anställda internt på arbetsplatsen, men också att det är finns en grundidé från företaget som 

manifesterar sig i exempelvis värdeord och strukturen på arbetsplatsen.  

 

Vi lyckades identifiera två intressanta sidor av företagskulturen; den ena handlar om de 

sociala normer som växer fram genom interaktioner mellan anställda på arbetsplatsen, detta 

kommer presenteras som den informella sidan av företagskultur. Den andra sidan verkar 

handla om värderingar och beteenden som kommer uppifrån, det som ledningen försöker 

försöker förmedla och styra. Detta benämns som den formella sidan av företagskultur. 

 

5.2.1 Företagskulturens formella sida  

Företagskultur bidrar till att medarbetarna känner att de behöver bete sig på ett visst sätt på 

arbetsplatsen för att passa in och med beteende hänvisas de till att specifika känslor ska 
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uppvisas som matchar de värdeord som existerar. Vi frågade personerna om de förväntas ha 

ett visst beteende för att upprätthålla värdeorden som företagskulturen inkluderar: 

 

“Ja, men de skulle jag nog kunna säga, lite som en form av stil som man ska ha där”  

 

Gabriel beskriver att företagets värdeord har lett till att en viss stil anammats på arbetsplatsen, 

vilket människor upprätthåller. När han började arbeta där, var han förvånad över hur glada 

kollegorna verkade vara samtidigt väldigt hjälpsamma vilket han inte var van vid utifrån sina 

tidigare arbeten. Utifrån denna beskrivning går det att se en konkretisering över hur stor 

inverkan olika slags företagskulturer kan uppfattas av personer, där Gabriel senare började 

reglera sina känslor mer utifrån de han sett att sina kollegor hade uppvisat honom för att passa 

in i företagskulturen. De associerade känslorna med företagskulturen har en sån stor inverkan, 

att Gabriel beskriver det som att kollegor skulle reagera om han kom till arbetet en dag utan 

att upprätthålla detta, detta skulle kunna te sig genom att någon frågade över hans mående 

eller generellt försöker socialisera sig fram till varför han inte var som “vanligt”. Detta 

kommer vi återkomma till i analysen av emotionellt arbete.  

 

De flesta egenskaper som respondenterna tog upp var att man behöver vara på ett visst sätt 

som att vara hjälpsam och visa upp förmågor och känslor som grundas i att vara glad och 

peppig. Dessa förväntade beteenden inkluderar specifika uppvisade känslor som grundar sig i 

företagets värdeord, som på de flesta arbetsplatser var uppklistrade på väggarna, formulerade 

i anställningsavtalen eller något som deras chefer och ledning kontinuerligt påminde dem om. 

Det verkar vara genom dessa associerade och förväntade känslor som medarbetarna kan 

definiera avvikande beteenden av sig själv och sina kollegor. Samtidigt är det dessa 

förväntade känslor som kan göra det svårt att gå till arbetet en dag där de känner att de 

egentligen inte kan leva upp till dessa. Respondenterna beskriver det som jobbigt att förhålla 

sig till de sociala umgänget när dem har en dålig dag, vilket bidrar till att de väljer att arbeta 

hemifrån vilket för många är ett alternativ som finns.  

Företagskultur kan liknas med en form av kontroll på en arbetsplats som förskjuts till 

anställda snarare än något som chefer och ledning skall bevaka. Genom att förväntade känslor 

uppstår utifrån en arbetsplats specifika företagskultur, lär sig de anställda anamma dessa för 

att sedan följa dem och omedvetet eller medvetet se om dess medarbetare följer dessa eller 

om ett avvikande beteende uppstår. En generell åsikt som majoriteten av respondenterna tog 
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upp är att de kände stort ansvar över sitt egna arbete och beteende snarare än att det fanns 

någon som annan som skulle se till att det föll inom ramarna för företagskulturen. Exempelvis 

påminner vår respondent Anna alltid sig själv att hon ska uppvisa de glada och peppiga 

sidorna av sig själv när hon kommer till kontoret en dag och samtidigt hålla sig till dem i 

kommunikation med kollegor och chefer. Det går att tolka denna känsla av stort ansvar som 

en form av kontroll som uppkommer i och med företagskulturen.  

 

Det är också viktigt att betona skillnaderna som identifierades under våra intervjuer. Även om 

respondenterna hade liknande uppfattningar om företagskultur tog den uttryck på olika sätt 

och vissa delar var mer eller mindre viktiga beroende på företag. De citat som följer kommer 

från Philip och Adam som beskriver betydelsen av värdeord på deras arbetsplatser vilket 

presenterar ett tydligt exempel på skillnaden mellan företagens behandling av värdeord trots 

att det var en viktig aspekt i båda företagskulturerna. Företagskulturen verkar också vara 

väldigt varierande beroende på vilken grupp det handlar om, även om dessa grupper verkar på 

samma arbetsplats. En grupp kan innebära en avdelning, en projektgrupp eller ett team som 

strävar mot gemensamma mål. Adam beskriver:  

 
“Det har hänt i en grupp jag har varit i till exempel, att vi gick igenom värdeorden. Men jag tror alla gör det 

iallafall typ, ja, jag vet inte, någon varje kvartal kanske. För då ska man lägga någon sorts strategi för sin egen 

grupp, och då utgår man ju mycket från de här sakerna.”  

 

Enligt Adam är värdeorden närvarande på arbetsplatsen men att det är beroende på grupp i 

hur mycket tid man lägger på att exempelvis gå igenom dem. En intressant kontrast till detta 

är hur värdeorden tar plats i det dagliga arbetet på Philips arbetsplats:  
 

“En gång i veckan delar vi ut kulturkort och då har ju de olika teman utifrån de värdeord som finns, och det är 

väl det mest symboliska eller mest praktiska som finns, alltså konkret exempel som jag tycker finns i och med 

att man då ger ett kort som innebär “jag tycker att du lever våra värdeord på det här och det här sättet”, därför 

ska du uppmärksammat och lyftas framför allihopa… det blir väl någon sorts ritual för att liksom, 

företagskulturen ska leva vidare, alltså om du visar mycket energi, omtanke eller alltid strävar efter att bli bättre, 

då kommer du uppmärksammas” 

 

På Philips arbetsplats går de igenom värdeorden en gång i veckan av anledningen att 

företagskulturen ska leva vidare, eller påminnas om. Dessa citat visar tydligt skillnaderna i 

främjandet och betydelsen av företagskultur på olika arbetsplatser. Båda respondenterna 
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betonar betydelsen av värdeorden som finns på deras arbetsplats, dock ser det trots detta 

väldigt annorlunda i praktiken där det på ena företaget diskuteras en gång per kvartal och på 

andra företaget en gång i veckan. Det verkar som att det kommer vissa riktlinjer från VD eller 

ledning, dock är dessa väldigt övergripande och upplevs självklara av respondenterna då 

varken Philip eller Adam reflekterade över hur mycket eller lite värdeorden diskuterades. En 

annan intressant aspekt som kommer utifrån Philips beskrivning av användandet av kulturkort 

är att om du möter förväntningarna som värdeorden sätter kommer du bli uppmärksammad 

inför hela kontoret. Philips belyser i detta citat en viktig poäng vilket är att man realiserar 

företagskulturens grundidéer genom dessa rutiner. Som han nämner bidrar det till att 

företagskulturen kan leva vidare och anammas av de anställda, speciellt om de blir 

uppmärksammade på grund av det. Det verkar fungera som en morot för att de anställda ska 

bete sig utifrån företagskulturens riktlinjer.  

 

Efter att intervjuerna var genomförda gick det även att identifiera olika typer av förväntningar 

på de anställda som anses viktiga att belysa. Flera av respondenterna uttryckte förväntningar 

kring prestation vilket ses som en självklarhet för anställningen från första början. Några av 

respondenterna menade även att de har blivit anställda för att upprätthålla företagskulturen, 

alltså var detta ett krav arbetsgivaren kunde ställa på dem i och med deras anställning. Dessa 

förväntningar går självklart inte att bortse från och är viktiga att beakta i denna studie för att 

kunna skilja på dessa krav och krav på beteenden som eventuellt bidrar till emotionellt arbete 

hos de anställda. Utifrån intervjuerna gick det även att identifiera att dessa krav på prestation 

också är en del av företagskulturen och främjas genom den. Anledningen till detta är på grund 

av resultat och att det ska gå bra för företaget, vilket självklart ligger grund till att det ska vara 

ett fungerande företag som går runt.  

 

Det som uppfattas utifrån intervjuerna att resultat - och prestationsdelen av företagskulturen 

kommer uppifrån, från ledningen. Detta behöver inte heller vara något uttalat från just 

ledningen, utan det är helt enkelt den allmänna uppfattningen. Detta kan bero på att det är ett 

arbetssätt företaget alltid har tillämpat eller ett mål som alltid har strävas efter; det ligger 

underförstått i hur de anställda ska arbeta eller vad som krävs av dem gällande prestationer 

och resultat. Det är viktigt att belysa att en arbetsgrupps kultur inte behöver gå i linje med hur 

företagskulturen på företaget i helhet ser ut. Vi vill även förtydliga att trots att denna studie  

refererar till dessa grupper som “mindre” behöver det inte nödvändningsvis vara små grupper, 
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det handlar om förhållandet till företaget i sig. Konstellationerna kan även se väldigt olika ut 

och har heller inga speciella kriterier. Det verkar som att det är i dessa grupper som det 

emotionella arbetet uppstår mest, troligtvis eftersom att företagskulturen blir starkare och mer 

intim när det handlar om slutna grupper och grupptillhörighet. Det ställs alltså större krav på 

individens känslomässiga uppvisning i den mindre gruppen. Denna uppfattning förstärks 

också respondenternas första beskrivning av företagskultur och vad företagskultur är för dem; 

att det både kan skapas och utvecklas av de anställda genom exempelvis fysiska aktiviteter, 

deltagande och normer på beteende som exempelvis hur man uttrycker sig i skrift. Sen också 

att det finns en grundidé från företaget som bestämmer värderingar och normer, alltså vad det 

är de anställda ska anse vara viktigt och prioritera i arbetet.  

 

5.2.2 Företagskulturens informella sida  

Alla respondenter beskriver att det finns vissa sociala normer för hur de anställda beter sig på 

arbetsplatsen, dock ser normerna annorlunda ut beroende på arbetsplats vilket kan grunda sig 

i att sociala normer växer fram i och med interaktioner. En intervjuperson beskriver 

exempelvis att det är givet för nästan alla anställda att man kommunicerar på ett visst sätt, 

exempelvis användning av emojis. Om man inte skulle göra detta skulle det uppfattas som ett 

avvikande beteende. Detta verkar dock inte vara en del av företagskulturen som företaget 

aktivt försöker främja utan mer att det är som en kollektivt överenskommelse bland de som 

arbetar på företaget och som har växt fram beroende på företagskulturen. Vidare berättar 

Anna om en teamstråd de har, där medarbetarna blir hyllade för sina prestationer.  

 

“Vi har teams tråd där vi hyllar varandra när folk lyckas med en affär, då hyllas alla. 

Alla skriver alltid någonting”  

 

Utifrån Anna går det att definiera en oskriven regel över att alla skall svara med något positivt 

i denna tråd, samtidigt som alla hyllas när en person gjort något bra på arbetet. Enligt Anna  

är detta ett främjande av gemenskapen på arbetsplatsen som alla verkar bidra med samtidigt 

som alla får beröm. Våran tolkning är att Anna ser positivt på detta och gärna är något hon 

bidrar med för att ta del av gemenskapen som finns på arbetsplatsen.   

 

Företagskulturen kan leda till fler aktiviteter på arbetsplatsen och utanför arbetsplatsen som 

ses som obligatoriska. Flera av respondenterna upplevde att de behövde en anledning till att 



 
 

34 

inte kunna vara med, men samtidigt förklarade de att det var något som de ville vara med på. 

Varför respondenterna ville vara med beskrevs enligt dem inte som de var beroende på den 

specifika aktiviteten utan på grund av gemenskapen som de bidrog till. Genom att tacka nej 

till aktiviteterna skulle man gå miste om de informella umgänget som gemenskapen på 

arbetsplatsen grundas på.  

 

En intressant faktor i dessa extra aktiviteter är hur chefer lägger fram detta som ett främjande 

av företagskulturen utanför arbetet. Vi frågade respondenterna hur ett avvikande beteende på 

arbetsplatsen kunde se ut för dem.  

 
“Det är väl typ om du inte deltar i de här aktiviteterna, en sån som alltid tackar nej. Man känner att man missar 

något och just de här informella umgänget och de uppskattas av vår chef om man är med. man behöver en 

anledning till att inte vara med, eller iallafall en förklaring till att inte vara med.”  

 

Återigen är detta en beskrivning av Anna, utifrån hennes resonemang anses de frivilliga 

aktiviteterna egentligen ses som obligatoriska för medarbetarna eftersom en anledning behövs 

till att inte vara med. Samtidigt verkar Anna vara rädd att hamna i utanförskap om hon inte 

deltar i dessa aktiviteter, då hon missar de informella umgänget. Samtidigt berättar Josefine, 

som inte arbetade på ett företag med så mycket extra aktiviteter att hon inte ville att de skulle  

ha de eftersom hon då skulle behöva en anledning till att inte vara med. Gabriel hade en mer 

avslappnad inställning till de extra aktiviteter hans arbete erbjuder, där han är med på det han 

tycker verkar roligt utan att känna rädsla för att hamna i utanförskap.  

 

I detta kapitel har vi alltså försökt att identifiera två sidor av företagskultur som var särskilt 

utmärkande i vår studie. Det verkar finnas en formell sida som är handlar mer om strategiskt 

främjande av företagskultur. Detta är en ram som är satt på företaget av ledningen som 

innefattar vad som är värt att sträva efter. Denna sida av företagskulturen är inget som 

ifrågasatts - troligtvis för att det “alltid har varit så”. Detta tar sig främst uttryck i bland annat 

värdeord, vilket visar tydligt vad det är företaget förväntar sig av sina anställda och vad som 

är eftersträvansvärt.  

 

Det gick även att identifiera en informell sida av företagskulturen som lever vidare på grund 

av att de anställda låter den göra det. Denna sida innebär gemenskap och sociala normer på 

arbetsplatsen. Denna sida tar uttryck bland annat via gemensamma aktiviteter, normer kring 
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kommunikation bland de anställda. Anledningen till att vi har valt att kalla denna sida för 

informell är eftersom det inte egentligen ligger i företagets grundidé eller strategi, utan det är 

någonting som tidigare nämnt skapas och lever vidare tack vare de anställda. Vi anser denna 

identifiering av den formella - och informella sidan väldigt relevant för att nu kunna gå vidare 

in på det emotionellt arbete. Att kunna skilja på de olika krav som ställs på de anställda 

resulterar i att enklare kunna identifiera i vilka situationer emotionellt arbete uppstår. 

 

5.3 Emotionellt arbete på arbetsplatserna 

Denna studies huvudsakliga syfte är att analysera emotionellt arbete, vilket är när anställda 

reglerar sina känslor i arbetet i utbyte mot lön. Emotionellt arbete är ett begrepp som främst 

har definierats i relation till serviceyrken med fokus på interaktionen mellan anställd och 

kund, men enligt vår hypotes används i interaktion mellan kollegor på kontorsarbeten där det 

läggs stort fokus på företagskulturen i det dagliga arbetet.  

För att komma underfund med om respondenterna använder sig av emotionellt arbete 

formulerades intervjufrågor som skulle få dem att förklara sitt beteende på arbetsplatsen, 

antingen baserat på normer värdeord eller annat och deras känslor kring detta.  

 

Utifrån respondenternas svar kan de tolkas som att de ibland använder sig av emotionellt 

arbete för att tillfredsställa företagskulturen men skiljer sig åt en viss mån samtidigt. Alla var 

överens om att de i vissa situationer reglerade sina känslor för att passa in på de specifika 

situationerna. Detta på grund av att företaget har tydliga förväntningar på hur man ska bemöta 

andra på arbetsplatsen och bete sig som främst tar form genom företagskulturen.  

 

5.3.1 Känslohantering utifrån värdeorden 

Gabriel berättar för oss att hans företag har ett forum där kollegor kan berömma varandra 

utifrån bra prestationer som grundas i att man upprätthåller värdeorden på arbetsplatsen.  

 

“Det finns ett forum där man kan nominera varandra, om någon tycker att någon gjort något 

bra så kan man nominera det. Jag blev nominerad en gång”  

 

Gabriel blev nominerad av en kollega för att han hade agerat tillmötesgående och hjälpsam 

mot honom, då deras värdeord baseras på “dela med dig av kompetens”. Han verkade väldigt 

stolt över detta i intervjun, samtidigt väldigt glad att andra på arbetsplatsen hade 
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uppmärksammat hans prestation. Denna situation är också väldigt lik Philips beskrivning av 

utdelningen av kulturkort som togs upp i kapitlet gällande företagskulturens formella sida:  

 
“Alltså att det är en sådan tydlig handling, du skriver ett kort som har en viss mening, ger kortet till dig, och då 

får du en kram och applåder. Då blir det så tydlig liksom att man liksom realiserar och uppmärksammar 

företagskulturen och låter den leva vidare utifrån vad som är tänkt också, för det är precis så det är tänkt”  

 

Genom att företag uppmärksammar personer som reglerar sina uppvisade känslor och 

prestationer efter värdeorden, samt Gabriels reaktion av stolthet går de att resonera kring att 

detta kan öka det emotionella arbetet på arbetsplatsen. Detta går också att se i det moment 

Philip beskriver där man delar ut kulturkort när man vill uppmärksamma en kollega som har 

visat att hen har eftersträvat värdeorden lite extra den veckan. Om kollegor och chefer, 

kontinuerligt berömmer folk som följer värdeorden finns det en större chans till att personer 

fortsätter göra detta och i högre grad för att få en belöning som till exempel en nominering. 

Som vi såg i Gabriels fall ledde denna nominering till en känsla av stolthet och glädje, vilket 

han fick genom att reglera sina känslor och beteende utifrån de värdeorden på hans 

arbetsplats. Genom att personer får känna stolthet och glädje på grund av uppmärksammade 

av sin reglering av känslor och prestationer, uppmuntras de anställda att fortsätta med detta 

för att få känna dessa känslor igen. Vi har sedan tidigare tagit upp företags uppmärksamhet 

kring prestationer i företagskultur kapitlet, men här vill vi poängtera den effekt de kan ha på 

de anställdas användning av emotionellt arbete.  

 

Under vår observation lade vi extra märke till en anställd på företaget som vi kallar Olof. Olof 

var nära oss under stor del av observationen vilket gjorde att vi enkelt kunde lägga fokus på 

honom. Vi uppfattade Olof som väldigt glad och pratsam gentemot hans kollegor, vilket var 

en av anledning till att vi fann honom intressant samt att vi fick reda på att han har arbetat på 

företaget under en längre period, 7 år. Vi hoppades alltså på att genom vår observation kunna 

identifiera något i Olofs känslouppvisning skulle visa på emotionellt arbete kopplat till 

företagskulturen. När Olof stod bredvid oss gick en annan anställd förbi, Olof stoppade 

honom och berömde kollegan för en stor affär som nyss gått igenom samma dag. 

Observationen av hans känslor och beteende kunde för oss tyda på en användning av 

emotionellt arbete utifrån värdeorden som fanns på arbetsplatsen, där de intressanta som 

observerades var hur de uppvisade känslorna reglerades snabbt efter att situationen och då 

konversationen var över när kollegan gick sin väg. Efter observationen när vi fick tag på Olof 
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för en intervju tog vi upp ett flertal situationer som grundades i hans berömmande av kollegor 

som skedde kontinuerligt över dagen som kunde bestå av små kommentarer men också längre 

konversationer han hade haft med kollegor. Vid alla dessa situationer trodde vi oss sett en 

grad av emotionellt arbete användas av Olof, i intervjun frågade vi därmed honom över hur 

han egentligen känt under dessa situationer. Däremot, kunde inte Olof ge oss ett konkret svar 

över detaljer kring dessa situationer. Trots att han visste vilka situationer vi pratade om såg 

han inte på situationerna på samma sätt som vi hade gjort.  

 

“Alltså, jag vet inte, jag eller alla egentligen brukar berömma varandra när någon gjort ett bra 

arbete. Det är en sån stämning här” 

 

Istället, berättade Olof för oss om hur dem brukar uppmuntra varandra när någon gjort ett bra 

arbete och att det är vanligt att alla är glada på kontoret och ingen märkvärdigt vilket 

bekräftar de sociala normer som finns på arbetsplatsen samt att det är någonting som ses 

eftersträvansvärt. För oss som observatörer, verkar de som att Olof använder sig av ett 

djupagerande av känslor inom sitt arbete. För att återkoppla till den tidigare forskningen skall 

djupagerande motverka emotionell dissonans, vilket uppstår när personer försöker skilja sina 

riktiga känslor mot de känslor som den visar upp i specifika situationer vilket kan leda till en 

påfrestning för personen. De djupagerande vi tror att vi sett, handlar då om att Olof ändrar 

sina egna känslor för att passa in i den situationen han befinner sig i för att säkerligen 

upprätthålla de känsloregler som finns inom arbetsplatsen. Det går att resonera kring detta 

eftersom att Olof under intervjun hänför sina uppvisade känslor till hur de brukar vara mot 

varandra på arbetet, istället för att kunna berätta vad han kände eller i helhet komma ihåg den 

specifika situationen. En intressant aspekt här är att Olof är den som har arbetat längst på 

kontoret och långa perioder av emotionellt arbete har större chans att leda till emotionell 

dissonans om man inte börjar använda sig av djupagerande som vi anser att Olof gör. Varför 

han inte kommer ihåg situationen specifikt, kopplar vi till att situationen är alldaglig eftersom 

de enligt Olof verkar höra till arbetet att uppmuntra varandra. Samtidigt som ett ytagerande 

möjligtvis hade lett till att Olof kunde komma ihåg situationen bättre, eftersom ytagerande 

kräver mer ansträngning och när personer behöver anstränga sig mer i situationer brukar de 

oftast komma ihåg det bättre. Även om det inte är direkt synligt i citatet ovan förefaller det 

utifrån observationen och vår analys som att kulturen influerar de anställdas emotionella 

arbete i detta avseende. Detta visas även  i hur våra tidigare intervjuperson Anna som arbetat i 
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två år på sitt kontor, skiljer sina riktiga känslor mot hennes uppvisade känslor i ytagerande då 

hon är medveten om att när hon kommer till arbetet uppvisar sig glad även då hon mår dåligt. 

Skillnad mellan Anna och Olof är då att Anna kommer ihåg dessa situationer i mer detaljer 

möjligtvis beroende på att hon skiljer på sina riktiga känslor och sina uppvisade känslor 

istället för att ändra sina känslor för att passa in i situationen.  

 

Detta kapitel redovisar alltså det emotionella arbetet vi tror oss lyckats identifiera som uppstår 

i relation till den formella sidan av företagskulturen. Det som var mest utstickande var 

värdeorden vilket våra respondenter gång på gång refererade till. Alla respondenter verkar 

vara väldigt medvetna om vad exempelvis värdeorden på deras arbetsplatser är. Som 

diskuterades i föregående kapitel är det vissa krav som kommer i samband med en 

anställning, dessa handlar mest om prestation och resultat. Vi stötte även på värdeord som 

syftade till att beskriva hur man ska vara som kollega exempelvis att man ska visa att man 

bryr sig om och lyssnar på sina kollegor, denna typ av värdeord vilket verkar sätta större krav 

på de anställdas känslouppvisning.  

 

Värt att uppmärksamma är också de ceremonier som identifierades för att en anställd visar på 

strävan efter värdeorden. Detta kunde vi både se i Gabriels beskrivning av nomineringar samt 

Philips beskrivning av utdelning av kulturkort. Om de anställda visar tydligt att de eftersträvar 

värdeorden blir de alltså belönade eller uppmärksammade vilket då kan resultera i emotionellt 

arbete hos de anställda. Det blir inga negativa konsekvenser om värdeorden inte eftersträvas, 

dock leder dessa ceremonier till att de anställda konstant strävar efter att visa sitt “bästa jag” 

på arbetsplatsen och då inte tillåter sig visa upp en avvikande känslouppvisning.  

 

5.3.2  Känslohantering utifrån kommunikation och interaktion 

Emotionellt arbete kan uppvisas vidare i interaktion med andra kollegor, som det vardagliga 

sociala umgänget som man kan förvänta sig på arbetsplatsen utanför arbetsuppgifterna. De 

flesta hade någon gång varit med om att en kollega, chef eller ledning frågat om de mådde bra 

eller liknande för att sedan inse att dem den dagen inte hade varit särskilt “peppig” eller 

“glad” som de brukar vara på arbetet och som tillhör de formulerade värdeorden på 

arbetsplatsen. Vi frågade personerna om det någon gång kommenterat deras känslor eller 

humör: 
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“Ja, de har dem. “Du ser inte så glad ut”, det känns genuint men ändå för arbetsplatsen” 

 

Josefine beskriver också att anledningen till detta nog var att upprätthålla den 

företagskulturen som finns snarare än att det faktiskt handlade om hur hon mådde men att det 

fortfarande kändes genuint. Dessa händelser bekräftar upprätthållandet av företagskulturen 

som medvetet och omedvetet bevakas av de andra kollegorna, där de ständigt ger känslor 

påminnelser till varandra för påminna personer över de känsloregler som ligger över 

arbetsplatsen. Frågan som då ställdes till Josefine kan liknas med en känslo-påminnelse över 

de känsloregler som finns inom organisationen. Personen i fråga fick därmed en påminnelse 

om de förväntade beteendet och därmed känslor som finns på arbetsplatsen, vilket kan 

kopplas till att de refererade till att dem inte var glada eller peppiga som enligt deras 

företagskultur är definierat genom värdeord eller liknande. Genom att kollegor och chefer ger 

känslopåminnelser till varandra genom att ifrågasätta uppvisade känslor kan de känsloregler 

som finns inom företagskulturen upprätthållas och kontrolleras av alla inblandade. 

Huvudsaken med att poängtera detta är att visa hur de emotionella arbetet kan upprätthållas 

på arbetsplatsen utan att respondenterna egentligen inser det själva.  

 

Detta var även någonting vi bevittnade mycket under observationen. En intressant del av 

observationen var att se när de anställda kom in på kontoret på morgonen och hur de bemötte 

sina kollegor första gången under dagen. Stor majoritet rullade in med ett stort leende på 

läpparna och började snabbt prata intensivt med sina kollegor, trots att det var tidigt på 

morgonen. Stämningen var alltså påtaglig från första början. En intressant observation som vi 

gjorde var att en av kollegorna vi satt vid kom in på kontoret och satte sig på sin plats utan att 

hälsa på alla runt om henne. Vi kallar henne Sofia. Sofia upplevdes inte ledsen eller arg och 

egentligen var det inte känslo-uppvisningen avvikande, det var mer att hon upplevdes likgiltig 

i jämfört med hennes kollegor runt om henne i den stunden och kontrasten blev väldigt stor. 

Sofia satte sig bredvid Lisa, som är en av våra respondenter från observationen. Lisa var 

snabb med att kommentera Sofias avvikande känslouppvisning och sa “Är inte du så glad 

idag eller?”. Kommentaren framfördes inte i en otrevlig ton från Lisas håll utan upplevdes 

mer orolig. Sofia var då snabb med att ursäkta sin avvikande känslouppvisning och sa “Nej, 

jag vet inte… Tror jag har sovit lite dåligt bara…”, sedan fortgick konversationen och de 

började prata om arbetsrelaterade ämnen.  
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När vi frågade Lisa om situationen förklarade hon att reaktionen kom på grund av att Sofia 

alltid brukar vara väldigt glad och pratsam när hon kommer in på kontoret. Hon var även 

tydlig med att förklara för oss att hon inte menade någonting illa med kommentaren utan var 

orolig för att det hade hänt något med Sofia och att hon var ledsen eller liknande. Lisas 

kommentar är en tydlig känslopåminnelse och Sofia var även snabb att rätta sig efter den 

genom att ursäkta sin avvikande känslouppvisning. Vidare frågade vi Lisa om 

företagskulturen och de förväntade känslouppvisningarna. Hon förklarade att hon är 

medveten om att stämningen på kontoret är väldigt glad under alla tider under arbetsdagen 

men att det mycket grundar sig i grundläggande sociala normer, exempelvis att man hälsar på 

personerna när man kommer in på kontoret och frågar hur folk mår. Lisa förklarade vidare att 

den glada stämningen har vuxit fram på kontoret under en lång period och nya anställda är 

snabba på att anpassa sig efter den.  

 
“Alltså det finns ju normer i alla sociala situationer…På vårt kontor försöker vi exempelvis alltid upprätthålla ett 

glatt humör för att bidra med energi till andra kollegor. Man vill ju inte vara en mood-killer”  

 

Vi fick även tag i Sofia för att fråga henne om situationen som uppstod på morgonen. Hon 

berättade för oss att hon hade varit på dåligt humör när hon kom in till kontoret på morgonen 

på grund av privata anledningar. Hon hade övervägt att stanna hemma för hon visste att hon 

inte skulle kunna upprätthålla samma glada fasad som hon brukar men valde ändå att åka in 

till kontoret. När vi frågade om Lisas känslopåminnelse menade Sofia att hon direkt upplevde 

sig skamsen över hennes avvikande känslouppvisning, även om hon också tryckte på att Lisa 

inte menade något illa med kommentaren. Hon menade också att hon rättade sig efter den 

eftersom inte ville prata om varför hon var på dåligt humör, det var alltså ett enklare alternativ 

att skylla på något annat och försöka uppvisa sig glad för att svara på frågan varför hon mår 

dåligt. Sofias reaktion på känslopåminnelsen är också ett tydligt exempel på ytagerande i och 

med att hon valde att klistra på ett leende istället för att visa vad hon egentligen känner.  

 

När de kommer dagar då respondenterna kände att de möjligtvis inte kunde upprätthålla de 

känslor som arbetsplatsen värnar för, föredrog de att undvika detta genom att arbeta hemifrån. 

Detta var någonting flera av respondenterna uttryckte. Anledningen till detta var för att 

undvika de sociala umgänget som finns på arbetsplatsen, intervjufrågan som ställdes var 

varför personen föredrog att arbeta hemifrån istället för på arbetsplatsen. Detta var något som 

bland annat Ingrid uttryckte under hennes intervju:  
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“Det kan vara olika anledningar. Ibland kan det vara, liksom, jag känner att jag fokuserar mycket bättre hemma 

då det kan bli liksom väldigt socialt på jobbet, alltså när man är på plats på jobbet. Eller om jag bara är sjuk en 

dag eller bara inte känsla för att åka in och socialisera mig” 

 

Ingrid betonar i sin intervju de sociala kraven som ställs på arbetsplatsen och hon inte alltid 

har lust att åka in till kontoret av denna anledning. Den sociala atmosfären uppstår naturligt 

av att det är mycket människor i ett rum men som Anna betonar i kommande citat är det 

stämningen som kan upplevas som krävande.  

 

“Det är en väldigt peppig stämning, och ibland är de svårt att vara de när man har en dålig dag 
o så, men man försöker även fast jag kanske inte vill det.”  

 

Här kunde Anna på ett sätt identifiera sitt användande av emotionellt arbete på ett sätt, då hon 

förstod att genom att gå till arbetet en dag när hon inte kunde leva upp till företagskulturen 

som föreligger, kommer behöva använda sig av ett maskerande av sina riktiga känslor för att 

upprätthålla den. Anna kunde identifiera förväntningar på henne som medarbetare och person 

som fanns utifrån företagskulturen, hon resonerade till det som regler snarare än något som 

var önskvärt. Detta kan tolkas som ett ökande av emotionella arbetet, när något ses som en 

regel snarare än ett önskvärt beteende är medarbetarna mer benägna att reglera sina känslor 

för att uppnå de kraven som arbetet innefattar. Genom detta går det att resonera kring att 

personerna utvecklar ett sorts filter de var medvetna om att de behövde sätta på sig inför 

arbetsplatsen. Det kan vidare tolkas som att det är mycket benägna att följa de känslor som 

företagskulturen föreskriver. Utifrån denna anledning, valde hon att isåfall arbeta hemifrån.  

 

5.3.3 Avvikande beteende  

Under intervjuerna lades det stort fokus på att fråga respondenterna om hur ett avvikande 

beteende utifrån uppvisning av känslor skulle bemötas på arbetsplatsen. Detta var en givande 

fråga eftersom det gav en tydlig bild av vad som förväntas beteende - och känslomässigt av de 

anställda. Detta var specifikt märkbart i intervjun med Philip och Anna. Utifrån intervjun med 

Anna, fick vi en intressant inblick i hur de kan se ut när personer inte reglerar sina känslor för 

att passa in i företagskulturen som de andra medarbetarna. Hon beskrev denna händelse som 

något som alla pratade om på arbetet, där det var en nyanställd som inte reglerade sig efter de 
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den peppiga och glada stämningen som skall finnas på deras arbetsplats, som alla andra 

kollegor gjorde.  

 
“Vi fick en ny anställd efter sommaren som inte passade in. Vi är väldigt homogena med tydliga förväntningar, 

de blev mycket tydligare när de kom in en som inte var som oss” 

 

Även Philip uttrycker i rekryteringsprocessen till företaget han arbetar på läggs det mycket 

fokus på hur man är som person samt hur man skulle passa in på arbetsplatsen. Att kunna 

bidra till, eller passa in, i företagskulturen vara en viktig faktor på hans arbetsplats.  

 
“Det ändå inte är ett krav kanske, men man de ändå kollar om man passar i den existerande gruppen. Främst så 

är det hur mycket fokus i rekryteringsprocessen att kolla på hur man agerar i olika situationer och de situationer, 

då tror jag baserat mycket liksom på beteende och hur man är som person vilket gör att det blir naturligt att det 

blir någon sorts…inte att alla är lika, men att det finns någon sorts liknande förhållningssätt på hur alla är, man 

är social och kommunikativ och tycker att det är kul på jobbet”  

 

Anna och Philips beskrivning av dessa krav visar tydligt förväntat beteende i form av normer 

och vad som händer när man inte följer dem. Anna beskriver att företagskulturen märks av 

särskilt när det finns personer som inte följer de förväntade beteendet som grundas i att 

uppvisa rätt känslor som företaget förespråkar om. Personen reglerade inte sina känslor eller 

sig själv utifrån företagskulturen som utmärker sig i dess sociala stämning. Detta talar starkt 

för att personen inte använde av emotionellt arbete för att passa in i företagskulturen, vilket 

intervjupersonen och andra reagerade på enligt denne. Hur intervjupersonen beskriver och 

talar om detta, kan tolkas som att normer över beteende och därmed känslor kan vara en av de 

främsta anledningarna till att emotionellt arbete används på företaget.  

 

Philips beskrivning av att det ligger uppmärksamheten i personens personlighet i en 

rekrytering till företaget förtydligar också vikten som läggs i de anställdas beteende och 

personlighet på vissa företag samt rättfärdigar det emotionella arbetet hos de anställda. För att 

fortsätta referera till Annas medarbetare som inte uppvisade detta, ledde det till att personen 

fick frånträda sin anställning. När Anna beskrev denna händelse var det som att det inte var 

något märkvärdigt och samtidigt rimligt, då han inte reglerade sina känslor på samma sätt 

som de andra på arbetsplatsen gjorde mot varandra. I och med att båda respondenterna är 

medvetna om detta visar det också på att det finns en gemensam uppfattning på de två 
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företagen om hur man bör vara vilket med stor sannolikhet resulterar i att det anställda 

reglerar sina känslor för att passa in i den mallen. 

 

Vår respondent Love, som beskriver sig själv väldigt aktiv i företagskulturen på sin 

arbetsplats gav oss även en tydlig bild hur viktig gemenskapen kan vara på arbetsplatsen. Vi 

frågade honom hur det skulle bemötas om en anställd inte dök upp på de gemensamma 

aktiviteterna som planeras inom företaget:  

 
“Jag tycker man ska kunna umgås utanför jobbet och se sina kollegor som vänner. Är det någon som aldrig 

dyker upp på aktiviteterna då blir det väl en annan fråga i att liksom “varför vill inte du umgås med oss?” 

 

I detta citat visar Love på att han och hans kollegor skulle reagera om de hade en kollega som 

inte dök upp på gemensamma aktiviteter. Även Anna uttryckte detta under hennes intervju:  

 
“Det är väl typ om du inte deltar i de här aktiviteterna, en sån som alltid tackar nej. Det uppskattas av vår chef 

om man är med.”  
 

Vi har tagit med liknande situationer i kapitlet om företagskultur, hur den bidrar till att 

anställda följer med på aktiviteter även då de inte uppskattar aktiviteterna utan gemenskapen 

och de informella umgänget som kommer med det. En sådan avvikande känslouppvisning var 

extra tydlig några intervjuerna där respondenterna hade mer extra aktiviteter än andra. Det 

verkar upplevas som ett krav på arbetsplatsen som kommer från kollegor och chef. Detta kan 

på ett sätt ses som emotionellt arbete, på grund av personernas maskerande samtidigt som 

anledningen till aktiviteterna är att bygga en viss företagskultur på arbetsplatsen som baseras 

på en sorts gemenskap. För att inte hamna i utanförskap eller bli ifrågasatt av sina kollegor 

krävs det alltså att man är med på dessa aktiviteter och alltså vara en bidragande del i 

företagskulturen. Man kan anta att detta påverkar deltagarnas djupagerande och att det 

därmed ökar. Det är dock svårt att dra en slutsats om att detta gäller alla anställda som deltar i 

aktiviteter eftersom att vi har fått beskrivningar av personer som anser att det gemenskapen 

inom företaget är genuint rolig och väldigt givande.  

 

5.4 Sammanfattning av resultat  

Utifrån vårt material verkar det som att det emotionella arbetet uppstår främst på den 

informella sidan av företagskultur där det råder mer sociala normer som de anställda blir 
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tvungna att anpassa sina känslor utifrån. Även om dessa sociala normer är outtalade på 

arbetsplatsen är de anställda väldigt medvetna om dem. Det finns även sociala normer på den 

formella sidan av företagskultur som främst består av företagets grundvärderingar, dessa är 

alltså strategiskt satta för att de anställda ska vara medvetna om företagets värderingar samt 

vad som är eftersträvansvärt på arbetsplatsen. De krav som är finns på de anställda inom den 

formella sidan av företagskulturen går att se som en självklarhet i och med att ingen 

anställning är kravlös; anledningen till att anställningen träder i kraft från första början är för 

att arbetsgivaren anser att den anställda har något att bidra med till företaget - och 

företagskulturen. Flera av respondenterna berättade dock att om en anställd väldigt tydligt 

strävar efter exempelvis värdeorden så blir denne belönad och uppmärksammad. Detta skapar 

alltså ett driv i de anställda att alltid visa sig på det sättet som förväntas av dem utifrån 

värdeorden vilket också bidrar till emotionellt arbete. Detta minskar utrymmet att som 

anställd exempelvis ha en dålig dag på sitt arbete.  

 

Inom den informella sidan av företagskulturen är det främst kommunikationen och 

interaktionen mellan kollegor som är det som resulterar i mest emotionellt arbete - men också 

den förväntade stämningen på arbetsplatsen. De sociala normerna med inkluderade känslor 

förs alltså vidare av de anställda på arbetsplatsen, men trots att det finns en medvetenhet om 

de sociala normerna ifrågasätts det inte varför det ska vara just så. Grundidén verkar vara att 

de anställda ska känna av en gemenskap och trygghet på arbetsplatsen, det ska inte vara en 

börda att gå till jobbet. Trots detta uttryckte flera av respondenterna att det kan vara socialt 

utmattande att konstant vara på i en miljö som alltid är väldigt glad och energisk. De 

upplevde också att det finns krav på dem som anställda att bidra till exempelvis stämningen 

på arbetsplatsen.  

 

Genom citaten och kommentarerna går det att se flera likheter mellan respondenterna i sitt 

användande av emotionellt arbete i specifika situationer som kan grunda sig i företagskultur. 

Det vi redovisat handlar främst om emotionellt arbete inom interaktion mellan kollegor men 

också för att påverka deras prestation utifrån värdeord och normer vilket enligt vår studie är 

där som emotionellt arbete främst kan identifieras. Ju längre tid man arbetat på arbetsplatsen 

samt en högre ålder kan tyda på att det blir svårare för personen i sig att identifiera om den 

använder sig av emotionellt arbete eller inte. Eftersom detta resonemang grundas på endast en 

av respondenternas relation till de andra, går det inte att dra några vidare slutsatser kring det 
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utan endast se de som en möjlig koppling. Avslutningsvis, går det att se på emotionellt arbete 

mellan kollegor på samma sätt som Hochschild beskriver det mellan anställda och kunder 

inom serviceyrken, men i vårt fall finns det krav på emotionellt arbete från båda parterna. Det 

emotionella arbetet ser likadant ut som Hochschild (2012) beskriver, men att ett emotionellt 

arbete i vår studie besvaras med emotionellt arbete också. Genom att båda parterna använder 

sig av emotionellt arbete, blir det lättare att fastställa när en person inte använder sig av 

emotionellt arbete i en situation där den borde gjort det.  

 

6. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras resultaten med de teoretiska begreppen som är relevanta för studien. 

Syftet med kapitlet är att återkoppla till den tidigare forskningen samt den teoretiska ram som 

är vald för studien. Vårt syfte med denna studien är att identifiera emotionellt arbete mellan 

kollegor i en kontorsmiljö, vilket gjorts genom att undersöka om företagskulturens struktur 

kan leda till att de anställda reglerar sina känslor som i sin tur kan påverka deras prestationer 

och beteeden. Detta har i analysen kopplats till emotionellt arbete för att påpeka de 

känsloregler och känslohantering som en företagskultur kan leda till för anställda på en 

arbetsplats. En central aspekt var att se och höra hur emotionellt arbete faktiskt användes av 

de anställda och vad som är faktorerna till detta användande. Utifrån att vi använde oss av två 

metoder som bestod av intervjuer och observation med kompletterande intervjuer, gav de oss 

chansen att både höra och se emotionellt arbete användas vilket stärker trovärdigheten i vår 

studie.  

 

6.1 Övergripande diskussion 

Utifrån tidigare forskning, materialet och vår tolkning av resultatet går det att konstatera att 

företagskultur är ett brett fenomen som ser olika ut på arbetsplatser. I och med att det i en 

företagskultur sker sociala interaktioner mellan människor är det oundvikligt att  

känslomässiga uppvisningar inte blir en del av kulturen. Likt Fineman (1993) beskriver är 

organisationer emotionella arenor där emotioner utvecklas, används och tas efter. Man kan då 

anta att företag som medvetet främjar företagskulturer sätter större krav på sina anställdas 

känslomässiga uppvisningar eftersom att själva försöket till att få en bra företagskultur sätter 

högre krav på de anställda i och med att de får mer ansvar i att vara en av företagskulturen 

och då anpassa sina känslomässiga uppvisningar därefter. Genom att personer dagligen 

socialiseras med varandra kommer det uppstå normer över hur medarbetarna skall vara och 
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bete sig mot varandra och vad för typ av känslor som skall uppvisas. Detta skall inte ses som 

något negativt utan snarare som ett socialt fenomen som är intressant att undersöka, särskilt 

effekterna av det på grupper och enskilda individer för att identifiera skillnader och likheter. 

Utifrån våra intervjuer var företagskulturen ett överlag väldigt uppskattat fenomen som i stor 

utsträckning bidrar med god stämning och avlastning på arbetsplatsen, vilket med stor 

sannolikhet är den största anledning till att företagskulturens betydelse har vuxit till att bli en 

viktig del av ett företag. Likt det Van Maanen & Kunda beskriver (1999) är oftast målet med 

en företagskultur att bidra med gemenskap och en känsla av trygghet hos de anställda, vilket 

vi utifrån materialet även kunde se att den gör. Det är dock viktigt att igen belysa vidden och 

komplexiteten av begreppet företagskultur och att det kan ta sig uttryck på många olika sätt.  

 

6.2 Företagskulturens krav  

Som redovisades i resultatkapitlet lyckades vi identifiera två utmärkande sidor av 

företagskultur som vi valde att benämna som en informell sida och en formell sida. Den 

informella sidan har utvecklats genom att företaget har främjat företagskulturen, exempelvis 

genom värden som är viktiga och som ska strävas efter och genomsyras i anställdas prestation 

och företagets resultat. Det kommer alltid finnas krav på arbetsplatser eftersom de anställda 

måste kunna bidra med något som gynnar företaget, annars hade troligtvis inte anställningen 

tagit rum från första början. Om ett företag hade värdeord var detta även väldigt framträdande 

i våra intervjuer och observation, våra respondenter refererade ofta till dem för att förklara 

företagskulturen. Detta var också en tydlig grundidé från från början kommer från företaget, 

dock är det den informella sidan som håller företagskulturen levande genom att arbeta och 

sträva efter de förväntningar och värderingar som råder. Den informella sidan handlade 

mycket om bland annat gemensamma aktiviteter, främjande av sammanhållning och normer 

kring kommunikation mellan kollegor. Dessa delar av företagskulturen verkar alltså vara 

formad och förs vidare av de anställda på företaget. Det gick även att identifiera skillnader 

utifrån personernas beskrivning av företagskulturen på deras arbetsplats och även om den 

informella - och formella existerade på alla arbetsplatser var personerna antingen mer eller 

mindre påtagliga för att reglera sina känslor utifrån företagskulturen. Exempelvis uppfattade 

vi att några av företagen la mer värdering i den informella sidan av företagskulturen där 

exempelvis gemensamma aktiviteter för att främja sammanhållning var mer vanligt eller att 

det fanns tydliga normer i hur man skulle kommunicera med varandra på företagets 

chattverktyg. Detta innebär dock inte att de företagen som inte la lika mycket värdering i den 
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informella sidan istället la mer värdering i den formella - vi tolkade det utifrån vårt material 

att det innebar ett mindre fokus på företagskulturen överlag.  

 

6.3 De känslomässiga uttryckens tvetydighet  

Vi lyckades även identifiera ett flertal normer kring uppvisning av känslor som ingår i deras 

företagskultur, detta råder specifikt inom den informella sidan av företagskulturen. Dessa 

kunde identifieras utifrån intervjuerna och observationen där personer beskriver händelser 

som inkluderar känslopåminnselser om känsloreglerna. Det verkar vara vanligt att de 

anställda rättar sig efter detta, specifikt på de arbetsplatser där respondenterna beskrev att det 

var en väldigt glad och framåt stämning på arbetsplatsen. I och med detta blev en avvikande 

känslouppvisning väldigt tydlig i situationer med specifika känsloregler. Detta resulterade i 

att den avvikande känslouppvisningen inte nödvändingsvis behövde vara starka känslor av 

ledsamhet eller ilska, utan det räckte med att personen enligt andra inte framstår lika glad som 

de brukade vara.  

 

Att studera känslor är som tidigare nämnt väldigt komplext. Under materialinsamlingens gång 

stötte vi många gånger på situationer där vi diskuterade om det vi hade bevittnat under 

observationen eller hört i intervjuerna berodde på företagskulturen och de känslomässiga 

normer som existerar inom de ramarna, eller om det är allmänna sociala normer som existerar 

i hela samhället. När vi frågade respondenterna om de sociala normer som de upplever på 

arbetsplatsen refererade några av dem till de sociala normer som råder i samhället. I och med 

att det går att applicera samhällets normer på en företagskultur resulterar detta i att det ibland 

är svårt att identifiera vad som är vad. På samma sätt stötte vi på svårigheter att skilja på 

exempelvis kännslopåminnelser för att rätta ett avvikande beteende i förhållande till 

företagskulturen och genuin välvilja. Detta blev extra tydligt under vår observation när vi 

identifierade en känslopåminnelse från en kollega till en annan, men när vi frågade kollegan 

om situationen så menade hon att det endast handlade om omtanke. Vi ansåg dock inte heller 

att kollegan som gav känslopåminnelsen gjorde något fel. Känsloregler och 

känslopåminnelser är dock någonting gemene man är hyfsat omedvetna om och i många fall 

upplevs det säkert från bådas håll som genuin omtanke. Denna problematik grundar sig med 

största sannolikhet i att emotionellt arbete mellan kollegor inte är ett särskilt studerat ämne, 

som redovisades i den tidigare forskningen. Det finns ingen tydlig distinktion i vad som 

räknas som reglering av känslor inom företagskulturens ramar eller om det handlar om 



 
 

48 

samhällets ramar. Eftersom emotionellt arbete främst är forskat på inom serviceyrken eller 

yrken som är beroende av en utomstående part är det svårt att luta sig tillbaka på det i denna 

studie. Även om krav på reglering av känslor sker i samband med företagskultur är det på 

andra premisser än om det handlar i möte med kund eller klient.  

 

6.4 Gemensamma aktiviteter och “fear of missing out”  

En annan intressant aspekt av avvikande uppvisning av känslor gällde deltagandet i 

gemensamma aktiviteter vilket vi genom respondenternas beskrivningar uppfattades som en 

väldigt viktigt del i att hålla företagskulturen levande. I grunden syftar dessa aktiviteter på att 

skapa gemenskap och sammanhållning på arbetsplatsen men kan även upplevas som socialt 

krävande vilket kan leda till emotionellt arbete hos de anställda. Flertalet av respondenterna 

uttryckte att de var med på dessa aktiviteter, trots att de egentligen inte uppskattade 

aktiviteten, för att fortsätta vara en del av gemenskapen. De uttryckte även att inte delta på 

dessa aktiviteter skulle leda till utanförskap och det var en stor anledning till att de ansåg det 

viktigt att delta. De menade även att om en kollega aldrig skulle delta skulle de själva också 

reagera på det. Några av respondenterna uppskattade dock dessa aktiviteter väldigt mycket 

och ingen ansåg att alla aktiviteter var krävande, utan vissa väldigt roliga.  

 

Rädslan för utanförskap på arbetsplatsen leder oss dock in på en intressant aspekt av 

företagskulturens påverkan på de anställda i och med att det skapar en oro för att inte vara 

delaktig vilket kan leda till djupagerande hos de anställda i och med att de ofta måste reglera 

sina känslor innan aktiviteten, under aktiviteten samt efter aktiviteten. Detta går också att se 

som en form av styrning av de anställda genom företagskulturen vilket sträcker sig längre än 

arbetsplatsen eftersom dessa aktiviteter utförs på sidan av arbetsplatsen och arbetstiderna. 

Utifrån detta går det att dra en slutsats om att det emotionella arbetet anställda emellan 

grundar sig i interaktioner på arbetsplatsen men att företagskulturen möjliggör det 

emotionella arbetet att pågå efter arbetstid. Genom denna aspekt går det att se spår av 

kontrollproblematiken som togs upp i den tidigare forskningen. Man kan identifiera ett 

normativt styrningssätt, som diskuterades i den tidigare forskningen, på majoriteten av våra 

resultat. Den normativa kontrollen blir extra tydlig i främjandet av gemenskap på de 

arbetsplatser kom i kontakt med i vår datainsamling. En normativt styrningssätt lägger alltså 

fokus på dels gemenskap, men också delade värderingar och uppfattningar (Flemmings & 

Sturdy, 2009, s. 570). Alvesson & Willmotts (2002) teori gällande identitetsreglering och att 
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organisationer idag försöker styra de anställdas känslor istället för deras faktiska beteende är 

också tillämpar. Att få de anställda att sträva efter sammanhållning på arbetsplatsen kräver 

kontroll av deras känslor (Alvesson & Willmott, 2002, s. 622). Man kan även anta att en 

rädsla för utanförskap är en känsla som resulterar i mer emotionell investering hos de 

anställda. Trots att denna uppsats inte har lagt störst fokus på kontroll och styrning är 

kontrollproblematiken väldigt påtaglig i våra resultat. Genom att de anställda investerar 

känslomässigt på sin arbetsplats får företaget större kontroll över dem genom att individen 

förenas med arbetsplatsen. Detta går även i linje med Finemans (1993) teori gällande 

emotionella organisationer som kontrollredskap. Företagskulturen är alltså till för att definiera 

de anställdas känslor och att det är den socioemotionella band som förenar de anställda med 

varandra och organisationen i helhet (Fineman, 1993, s. 56).  

 

6.5 Det emotionella arbetets konsekvenser 

Genom materialet går det även att se emotionellt arbete som en effekt av företagskultur, där 

vissa personer verkar använda sig av de mer än andra. Enligt vår studie kan det grunda sig  i 

hur stark företagskulturen är, hur länge personer har arbetat på samma arbetsplats och hur 

påtagliga dem är att följa de beteenden och uppvisande av känslor som företagskulturen 

bidrar med. Alla personer som inkluderats i studien, har genom beskrivande eller av vår 

observering bekräftat att dem använder sig av emotionellt arbete i vissa grader. För att 

återkoppla till Van Maanen & Kunda (1999), är emotionellt arbete något som kommer med 

utvecklingen av organisationer som har bidragit med anställda på arbetsplatser lär sig att 

uppvisa dessa föreskrivna beteenden och känslor som associeras med företagskulturen genom 

både formella och informella sidor av arbetet. Vi fick även chansen att bevittna olika typer av 

emotionellt arbete som ytagerande och djupagerande, där vi främst har kunnat identifiera 

ytagerande men också möjligtvis ett användande av djupagerande som användes av en person 

som arbetat en längre tid på arbetet. Hochschild (2012) argumenterar i sin bok att användande 

av emotionellt arbete under längre tider kan generera till mer djupagerande hos personer. 

Djupagerande kopplas vidare till att personer efter en längre period har tagit till sig de 

normer, beteenden inklusive känslor som företagskulturen bidrar till och inte längre ser 

specifika situationer som unika utan något som tillhör de alldagliga på företaget. Vidare var 

de flesta personer benägna att använda sig av ytagerande i kortare situationer för att 

upprätthålla stämningen och klimatet på arbetet istället för att riskera att få en fråga av någon 

över hur man mådde.  
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Utifrån att de flesta personer kunde välja att arbeta på plats eller hemifrån leder det till en 

intressant diskussion. Utifrån Hochschilds (2012) studie och de arbeten hon observerade 

fanns det inget val för dem anställda att arbeta på plats eller hemifrån, vilket ledde till att de 

anställda behövde använda sig av emotionellt arbete och då känslohantering för att klara av de 

specifika arbetsuppgifter som inte gick att undvika. På grund av att dem flesta arbeten utifrån 

utveckling av dagens arbetsmarknad kan erbjuda deras anställda att arbeta hemifrån, finns det 

idag ett alternativ för personer som gör att det kan undvika, eller ta en paus från, att använda 

sig av emotionellt arbete genom att arbeta hemifrån. Detta går även att koppla till Van 

Maanen & Kunda (1999) som menar att emotionellt arbete blir med tiden allt mer komplext 

och svårdefinierat i och med att arbetsformer och organisationer är i konstant förändring. Alla 

personer i studien, föredrog däremot att främst arbeta på arbetsplatsen på grund av de sociala 

sammanhanget kontoret erbjuder, utifrån detta går de att vidare spekulera kring att personer 

som föredrar att arbeta hemifrån gör detta för att undvika de sociala umgänget och därmed 

undviker användandet av emotionellt arbete. Utför man emotionellt arbete under en längre 

period leder det tillslut till emotionell stress och utmattning - det är då enklare att faktiskt 

ändra på vad man faktiskt känner istället för att låtsas känna en känsla (Hochschild, 2012, s. 

68). En annan intressant aspekt är stämningen på arbetsplatsen påverkan på de anställda. 

Utifrån vårt material kunde vi se att de arbetsplatser som hade en väldigt energisk och peppig 

stämning hade mest att säga gällande regulation av deras känslor på arbetsplatsen. För att 

koppla till Hochschild (2012) kan man i denna bemärkelse se stämningen på arbetsplatsen 

likvärdigt med kunder inom serviceyrken. De är båda en del av arbetet de anställda känner att 

de måste anpassa sina känslor utifrån och som i grunden är till för att bidra med energi. 

Istället för att rikta sin energi mot kunder riktar alltså anställda på ett företag sin energi för att 

bidra till företagskulturen.  

 

6.6 Implikationer och vidare forskning  

Efter denna studie, finns det gott förtroende att göra en bredare och större analys av 

emotionellt arbete inom fältet kontorsarbeten mellan kollegor. Med mer tid för studien, hade 

vi med precision följt Hochschilds (2012) metodval för att identifiera emotionellt arbete som 

använde sig av ett kvantitativt slag med enkäter för att identifiera hur personer kände igen 

emotionellt arbete för att sedan anta ett flertal observationer och intervjuer. Vi anser studien 

har gett oss möjlighet att kunna dra rimliga slutsatser gällande emotionellt arbete i förhållande 



 
 

51 

till företagskultur. Trots detta är det svårt att säga hur applicerbara de är på olika företag i och 

med storleken på studien. Det hade varit intressant att göra fler observationer på samma 

arbetsplats för att förhoppningsvis se hur de anställdas känslor hade kunnat ändras från dag 

till dag, men samtidigt för att en djupare förståelse i hur företagskulturen bidrar med olika 

effekter på de anställda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

52 

 
7. Referenslista   
Alvesson, M. (2001) “Organisationskultur och ledning” (1. uppl.). Malmö: Liber ekonomi 

 

Alvesson, M & Willmott, H. (2002) ”Identity Regulation as Organizational Control: 

Producing the Appropriate Individual”. Journal of Management Studies. 39(5) 619-644 

 

Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

David, M. & Sutton, C.D. (2016) Samhällsvetenskaplig metod. (1.uppl.) Lund: 

Studentlitteratur 

 

Delgado, C; Upton, D; Ranse, K; Furness, T; Foster; K. (2017) “Nurses’ resilience and 

the emotional labour of nursing work: An integrative review of empirical literature” 

International journal of nursing studies, 2017, Vol.70. 71-88. 

 

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. & Styhre, A. (2012) “Organisation och organisering” 

3:1. Stockholm: Liber 

 

Fineman, S. (1993) “Organizations as emotional arenas. In S. Fineman (Ed.), Emotion in 

organizations”. Sage Publications, Inc. 297-299.. 

 

Flemming, P. & Sturdy, A. 2009. ”Just Be Yourself!”: Towards Neo-Normative Control in 

Organizations?. Employee Relations. Vol 31, No 6. 569-583  

 

Hochschild, A.R. (2012) The managed heart [Elektronisk resurs] commercialization of 

human feeling. (Updated ed.) Berkeley, Calif.: University of California Press. 

Hongbiao, Y. (2015) “The effect of teachers' emotional labour on teaching satisfaction: 

moderation of emotional intelligence” Teachers and teaching, theory and practice, 2015, Vol 

21. No 7. 1-22  

 

Iszarr-White, M. (2013) “Leadership as emotional labour : management and the "managed 

heart” Abingdon, Oxon ; New York, N.Y. : Routledge 



 
 

53 

 

Lindgren, S. (2014) ”Kvalitativ analys”. I Hjerm, M; Lindgren, S. & Nilsson, M. 

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerups 

 

Philips, J. (2020) “Emotional labour in criminal justice and criminology” Abingdon, Oxon ; 

New York, NY : Routledge. Vol 4. No 1. 137-139 

 

Schein, E. (1990) “Organizational Culture” The American psychologist, 1990, Vol.45 (2) 

 

Sidnell, J. (2016) “Conversation analysis” Linguistics, Oxford research encyclopedias.  

Published 3/3 2016 

 

Van Maanen, J & Kunda, G. (1999). “Changing Scripts at Work: Managers and 

Professionals” The Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol 

561. No 1. 64-80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 

 

Bilaga 1  
Intervjufrågor:  

● Vad är företagskultur för dig? 
● Vad har ni för värdeord på din arbetsplats? 

● Berätta lite om företagskulturen på din arbetsplats. Hur skulle du beskriva den? 

● Finns det vissa segment eller rutiner som man märker i ert dagliga arbete är till för att 

främja företagskultur? 

● Vad är enligt dig det viktigaste inom din företagskultur?  

● Skulle du säga att företaget du arbetar på främjar en stark företagskultur?/Läggs det 

mycket fokus på företagskulturen i ditt dagliga arbete? 

● Skulle du vilja beskriva lite hur detta tar form? ev. hur er företagskultur är?  

● Arrangeras aktiviteter?  

● Kan du berätta lite om hur företagskulturen tar form i praktiken? - hur upplever du 

detta? 

● Finns det några specifika förväntningar på hur  ni som kollegor bör vara mot 

varandra? 

● Belönas prestationer på ditt företag? om ja - på vilket sätt? 

● Finns det något gällande din företagskultur du hade velat ändra eller göra annorlunda?  

● Föredrar du att arbeta på kontoret eller hemifrån? - vad är anledningen till detta?  

● Upplevs det att i vissa situationer förväntas ett visst beteende från dig för att 

tillfredsställa företagskulturen eller värdeorden på din arbetsplats? - om ja - när? och 

på vilka sätt tar detta uttryck? Hur skulle ett avvikande beteende bemötas? Kan du 

komma på någon situation där någon anställd inte levt upp till kulturen? Finns det 

någon du inte kan göra i hänsynt till kulturen? 

● Hade du önskat att dina arbetsgivare la mer eller mindre fokus på företagskultur?  
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Bilaga 2 

Deklarering  

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

Författare 1: 50% 

Författare 2: 50% 

Tidigare forskning 

Författare 1: 50% Författare 2: 50% 

Teorikapitel 

Författare 1: 50% Författare 2: 50% 

Metodkapitel 

Författare 1: 50% Författare 2: 50% 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 
transkribering) 

Författare 1: 50% Författare 2: 50% 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

Författare 1: 50% Författare 2: 50% 

Diskussionskapitel 

Författare 1: 50% Författare 2: 50% 

Bilagor     

Författare 1: 50% Författare 2: 50% 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur 

Författare 1: 50% Författare 2: 50% 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: 50% Författare 2: 50% 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: 50% Författare 2: 50% 
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Ort, Datum: Stockholm 31/12-23 

Författare 1: Nora Sundberg  

Ort, Datum: Stockholm 31/12-23  

Författare 2: Olivia Jönsson  
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