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Abstract 
 
Management research has during the last decades devoted itself to finding new 
solutions as to how companies in a better and more efficient way can take advantage of 
the human resources to create added value. This brings up the problem of 
understanding, making visible and identifying these resources and to be able to 
influence them. A section of the issue of understanding that has grown stronger lately 
builds on the role of emotions in transformation of resources. Research into this issue 
has shown a discrepancy where a common view seldom can be assumed. This leads to 
the first aim of the essay; to create a theoretical framework for understanding and 
dealing with the role that emotions play when it comes to creating added value in a 
company. Initially the framework identifies an interpreting way of handling emotions 
and then turns to their role in creating added value in four groups: the owner, the leader, 
the co-worker and the customer. To be able to identify the role of emotions more easily, 
these groups have been linked to different perspectives, with the purpose of making 
visible added value originating from emotions. A smaller empirical study has been 
made to catch and confirm emotions in accordance with the assumed attitude, aimed at 
the four groups. The second aim of the essay is to create an analytical model to 
understand the role of emotions in the process of creating added value, based on the 
theoretical framework and the empirical study. The conclusion is that emotions very 
well can be seen as a subjective feeling state where interpretation is the basis for 
understanding. From the subject feeling state we observe that the importance of 
emotions for creating added value becomes evident on a strategical, tactical and 
operative level. The object of the essay is not to create a general model but should be 
seen as a conception for understanding. 
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Sammanfattning  
 
Managementforskningen har under de senaste decennierna handlat mycket om att finna 
nya lösningar för hur företag på ett bättre och effektivare sätt kan tillvarata de 
mänskliga resurserna i syfte att skapa mer värde. I samband med detta aktualiseras 
problemet att förstå, synliggöra och identifiera dessa resurser för att sedan påverka 
dem. En förståelsegren som vuxit sig stark under senare år bygger på känslans roll i 
resursomvandlingen. Forskningen kring denna förståelsegren uppvisar dock en 
spretighet där ett givet förhållningssätt till känslan sällan antas. Detta leder fram till 
uppsatsens första syfte att skapa ett teoretiskt ramverk för att förstå och hantera 
känslans roll i företagets värdeskapande. Ramverket definierar initialt ett tolkande 
angreppssätt av känslan för att sedan gå in på dess roll i värdeskapandet utifrån fyra 
grupper: ägaren, ledaren, medarbetaren och kunden. För att lättare identifiera känslans 
roll har dessa grupper kopplats till olika perspektiv som syftar till att synliggöra 
värdeskapande med känslan som utgångspunkt. Vidare har en mindre empirisk studie 
gjorts med avsikt att fånga upp och bekräfta känslan utifrån det antagna 
förhållningssättet med inriktning på de fyra grupperna. Uppsatsens andra syfte blir 
sedan att utifrån det teoretiska ramverket och den empiriska studien konstruera en 
analytisk modell för att förstå känslans roll i den värdeskapande processen. Slutsatsen 
blir att känslan med fördel kan förstås som ett subjektivt kännande tillstånd där 
tolkningen utgör grunden för förståelsen. Utifrån det subjektivt kännande tillståndet 
konstaterar vi också att känslans betydelse för värdeskapandet blir påtaglig på både 
strategisk, taktisk och operativ nivå. Uppsatsen syftar inte till att skapa en generell 
modell utan bör snarare ses som en konception för förståelse. 
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1 Inledning 
 

�It�s not personal, it�s business. Don�t be emotional.� 
(Rafaeli & Worline, 2001) 
 
Vem har inte hört uttrycket? Ovan citat syftar till att spegla den bild som fortfarande är 
så spridd och allmänt accepterad att dess egentliga innehåll och mening knappt fångar 
vårt kritiska tänkande. Medan citatet är lika enkelt som kort, har det ett innehåll så djupt 
och komplext att det förmodligen kan ses som en av de mest intressanta och utmanande 
frågeställningarna inom framtida organisationsforskning. Ta en stund och beakta vad 
citatet egentligen innebär, Det är inte personligt, det är affärer, var inte känslosam. En 
nog så relevant fråga är; vilken frisk, mänsklig varelse, kan ärligt klara av att inte vara 
personlig och följaktligen inte känna något inför händelser som de dagligen möter i 
organisationer och företag? Skulle det alltså vara möjligt och eftersträvansvärt, att så 
som citatet påstår, sätta sig utanför sin egen person, lösgöra sig från sina känslor, och 
fungera som en känslolös och opersonlig varelse?  Är det kanske så att uppmaningen 
inte ens är riktad till en kännande varelse, eller bygger den på andra grundläggande 
värden och synsätt? Frågorna kan möjligen uppfattas som extrema, men syftar till att 
belysa ett synsätt och tillika förhållningssätt, inom såväl forskning som praktik, som 
under årtionden relativt okritiskt använts och används i anslutning till studier av 
organisationer samt vid utformning och ledning av densamma.  Förhållningssättet gör 
sig dock allt sämre, som underlag för förståelsen av dagens organisationer och dess 
villkor. Förändringar kan skönjas i synen på emotionens roll i organisationer. 
 
För att närma oss emotionen i organisationen tar följande studie avstamp i en förståelse 
av känslans historiska behandling, för att därefter föra intresset mot emotionen i den 
moderna organisationen, företaget, och dess centrala process, värdeskapandet. Det är 
genom att intressera oss för hur känslan kan förstås som en analytisk modell skapas. En 
modell vars centrala inslag härstammar från ett försök att med viss vetenskapsteoretisk 
bredd skapa möjligheten att fånga emotionen på ett nytt och inspirerande sätt.  
 

1.1 En historisk bakgrund 

1.1.1 Känslan: Scientific Management & Human Relations- rörelsen   
Vid en kort tillbakablick i management- och organisationsforskningens historia finner 
vi två centrala och bidragande orsaker med betydelse för synen på känslan. Den första 
är det tidiga och allmänt accepterade fokus som lades vid den rationella handlingen och 
angreppssättet i arbetets ledning. Den andra är genomslaget som idealet och tillika 
tanken om den administrativa byråkratin fick. Båda har på olika sätt påverkat och berett 
marken för känslans roll i organisations och ledarskapsforskning, som än idag delvis 
utgör grunden för hur vi hanterar och förstår känslan i den organisatoriska kontexten.  
 
Grunden för den moderna managementteorin lades redan under tidigt 1900-tal. I ett 
samhälle stark präglat av industrialisering och liberalismens ekonomiska idéer, 
utvecklade bland annat Fredrik Taylor (1911) det förhållningssätt som kom att få 
namnet �the scientific management�. Avsikten var att utforma företagets ledning så att 
det tillförsäkrar arbetsgivaren, men även, arbetstagaren maximalt välstånd (Wolvén, 
2000). Förhållningssättet byggde på avancerad och strikt kontroll och planering av de 
humana elementen där aktiviteterna i organisationer ordnas i syfte att konstruera ett 
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system som kunde operera med en �� near-machine-perfect rationality� (Rafaeli & 
Worline, 2001). Endast genom fullständig ordning och kontroll blev detta möjligt, och 
sedermera även den vision varpå stor del både tidigare och senare management 
forskningen bygger. Den �mekaniska� synen på arbetets utförande (Morgan, 1999) 
innebar att en acceptans av känslan skulle kräva uppmärksamhet på andra saker än att 
få arbetet utfört, vilket tillsammans med ett byråkratiskt ideal bidrog till att känslan mer 
eller mindre blev �� theorized out of organizations� (Rafaeli & Worline, 2001, p 100). 
Även om få numera skulle bestrida att standardiserade och repetitiva arbeten kräver 
någon särskild mobilisering av de mänskliga resurserna, i form av kreativitet och 
initiativ, för att nå produktivitet och effektivitet (Wolvén, 2000), innebar det att en 
grund skapades för en separation mellan känslan och arbetets innehåll och utförande 
och därmed ledningens och forskningens intresse.  
 
�Människan är inte bara � utan i själva verket mycket sällan- motiverad av faktorer 
som hänger strikt ihop med fakta eller logik.� 
(Roethlisberger & Dickson, 1969, p 54) 
 
Likt en reaktion på den mekaniska betraktelsen av människan, kom 
Hawthornestudiernas (1927-1932) efterföljande tolkningar att lägga grunden till den så 
kallade Human Relation- rörelsen. Wolvén (2000, p 45) beskriver det tillsynes enkla i 
studiernas slutsatser som att rörelsen �� upptäcker att människan faktiskt är en 
människa�. I rörelsen föds insikten som kommer att nyansera människans behov och 
drivkrafter. Genom att se människan som ett �socialt väsen�, (Abrahamsson & 
Andersen, 2000) drivs hon av betydligt mer komplexa behov än den tayloristiska idén 
om pengar. Behov som tillhörighet, respekt, erkännande, gemenskap med flera 
aktualiserades (Wolvén, 2000). Parallellt med de vetenskapliga ledningsteorierna, 
utvecklar de nyfunna insikterna modeller och tankar om så kallade sociala mönster och 
informella strukturer där upplevt inflytande (participation) blev en mer strategisk 
variabel för att förklara arbetstillfredsställelse och produktivitet. Istället för individen 
ställdes gruppen i centrum (Wolvén, 2000, Abrahamsson & Andersen, 2000), vilket 
även möjliggjorde att nya perspektiv utvecklades, exempelvis socialpsykologen 
Maslows hierarkiska uppställning av behovstillfredsställelse (Maslow, 1970), 1960-70-
talets Sociotekniska skola och 1980-talets övergång till ett företagskulturellt synsätt. 
Human relation- rörelsens begrepp, som sociala mönster och informella strukturer, blir 
inom samtliga perspektiv centrala för förståelsen av organisationer. Modeller skapas 
utifrån tanken om att företaget kan påverka, och på så vis utnyttja, den informella 
organisationen i syfte att stödja företagens mål (Abrahamsson & Andersen, 2000). Då 
Hawthornestudierna, i ett historiskt perspektiv, kan tolkas vara begynnelsen för känslan 
inom den organisatoriska forskningen genom att arbetet fick en mening utöver det 
ensidiga individuella tayloristiska perspektivet, kan inte en sådan härledning direkt låta 
sig göras. Däremot hjälpte studien till att förstå hur, när och varför mänskliga resurser 
kan mobiliseras och utveckla sin tidiga formulering genom efterföljande rörelse, men 
�� resultatet har förblivit märkligt oexploaterade och föga tillämpade i arbetslivet 
både inom privat och inom offentlig sektor� (Wolvén, 2000, p 47).  
 

1.1.2 Den rationella separationen av känslan 
För att beakta känslans roll finns inom psykologi, sedan lång tid tillbaka, en betydlig 
mer omfattande kunskap. Social-, klinisk-, och utvecklingspsykologer tillsammans, har 
genererat en mycket stor kropp av teori rörande forskning om känslan, i jämförelse med 
organisationsforskningen. Medan exempelvis psykologin teoretiskt differentierat ett 
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förhållningssätt till känslan samt i stor utsträckning skiljt begreppet känsla från 
relaterade begrepp som exempelvis sinnestämning och humör, utforskat dess delvis 
kognitiva struktur, samt kartlagt multipla dimensioner som inkluderar välbehag, 
upphetsning och kontroll, har känslan inom organisationsforskning inte i någon större 
utsträckning varit erkänd eller utforskad (Rafaeli & Worline, 2001). Under lång tid 
bestod den organisationspsykologiska forskningen av breda definitioner under 
benämningar som �commitment� eller �satisfaction� (Salanick, 1995), och det är inte 
förrän de senaste 10-15 åren som känslan har aktualiserats inom organisationsforskning 
(Lawler & Thye, 1999).  Vad mer var det då som fördröjde känslans intåg?  
 
Trots att bilden av människan fördjupats och kompletterats med idén om individen som 
ett �socialt väsen�, fick inte begreppet känsla någon större betydelse under 1900-talets 
mitt. Orsaken står delvis att återfinna i kölvattnet av den industriella revolutionen i 
form av en stark tillväxt och uppkomst av allt större organisationer. Därmed skapades 
även grogrund för något som kom att betecknas som den administrativa dominansen 
(Fineman, 1996). Större organisationer ställde andra krav, än småskaliga verksamheter, 
på exempelvis samordning. Ett begrepp som under mitten av 1900-talet växte i 
användning var rationalitet. Begreppet kom att utvecklas till ett förhållningssätt och 
utifrån forskning och tankar grundade av Max Weber (1968), senare benämnt �The 
Weberian bureaucracy�, kom rationalitet att delvis utgöra och fungera som ett skydd 
mot känslans mer dysfunktionella karaktär (Ashforth & Humphrey, 1995). Känslans 
karaktär av att vara spontan, subjektiv och omöjlig att instrumentalisera var aspekter 
som utmanade grunden för det som ansågs alstra effektivitet i ett rationellt tänkande, 
nämligen förutsägbarheten. I rationalitetens namn fick organisationer en ram av 
referenser, vilka i allt större utsträckning inkluderade och utgick från en tydlig 
uppsättning ändamål och instrumentella metoder. Med hjälp av medvetna kognitiva 
kartor, som sammankopplade ändamålen med metoderna, kunde förutsägbarhet skapas 
och sålunda effektivitet uppnås (Ashforth & Humphrey, 1995). Det fanns sålunda inte 
utrymme för känslans karaktär i den effektiva ideala organisationen, byråkratin. Idealet 
i sig tog således för givet att den mänskliga känslan begränsades och hölls utanför 
organisationen. Den individuella känslan sågs därmed tillhöra en annan sfär än den 
organisatoriska. Det blir tydligt att det under perioden: �... been an attempt to separate 
organization from emotion� skriver Rafaeli & Worline (2001, p 98).  Även andra, (läs 
t.ex. Ashforth & Humphrey, 1995, Fineman, 1996, Lawler & Thye 1999, Morgan, 1986 
& 1999) belyser uppdelningen som förvånansvärt tydlig. Då vissa väljer att poängtera 
tydligheten, lite skämtsamt, med att det nästan går att se en konspiration för att hålla 
känslan utanför (Rafaeli & Worline, 2001, Ashforth & Humphrey, 1995), är de överens 
om att orsaken till känslans separation beror på den rationella dominansen i synen på 
organisationer. Exempelvis väljer Morgan (1986) att beskriva situationen som: 
��`overrationalized´ conception of organizational life� (Morgan, 1986).  
 
Rationalitet som norm gjorde att känslomässigt agerande mer implicit betraktades som 
frånvaro av rationalitet och, i sin extrema form, som dess antites (Ashforth & 
Humphrey, 1996). Att visa och beakta känslomässiga aspekter var således detsamma 
som att vara irrationell och signalera svaghet (Rafaeli & Worline, 2001). Således kan 
den tidiga utvecklingen utgöra ett bidragande perspektiv till förståelse om varför 
känslan aldrig haft en central roll i den organisatoriska kontexten, vilket sedermera 
även föranlett ett relativt negativt förhållningssätt till känslan och dess uttryck. 
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1.1.3 Humana resurser: Från kontroll till kritisk framgångsfaktor  
Sedan cirka 10-15 år tillbaka har dock intresset för känslans roll i organisationen och 
företaget vuxit, och därmed även forskningen. En befogad fråga är vad som driver detta 
intresse idag och på vilket sätt pågående forskning kan beskrivas? Känslans ökade roll 
står att finna i en mängd olika förklaringar. En förklaring är att utvecklingen av ny 
teknik, i form av nya kommunikationsmedel och ny kunskap om människan, gått 
väldigt snabbt (Bakka, 2001) i västvärlden de senaste 20 åren. Tillsammans med en 
ökad globalisering och marknadsliberalisering ställs såväl nya som förändrade krav där 
prestationsförmåga, företagsamhet, förbättringstakt och innovationskraft (Helling & 
Helling, 2001) blivit centrala. Samtidigt som ekonomin omvandlats till att vara service- 
och tjänstebaserad (Eklund, 2005), blir företagets förmåga att hantera dessa krav, i syfte 
att tillfredställa kunden, en överlevnadsfråga (Helling & Helling 2001). Fokus har då 
riktats mot att skapa kvalitet i lika hög grad som kvantitet (Norman, 1975), vilket 
fordrar nya recept för såväl organisering som företagsledning, men även för 
medarbetaren. Dennes utbildnings- och kompetensnivå får avgörande inverkan på 
företagets förmåga att skapa värdetillväxt (Thomson, 1998), men medför även ökade 
krav på exempelvis integritet, rättvisa, medinflytande samt stimulerande arbetsinnehåll 
(Wolvén, 2000). De nya villkoren kan ställas i relation till känslan, i ljuset av dess 
historiska behandling. Den rationella dominansens konsekvenser, kan sägas, 
manifesteras i en förtryckande och negativ syn på fenomen associerade med 
ickeinstrumentala processer, men även de som var av kvalitativ art, spontana eller 
subjektiva (Ashforth & Humphrey, 1995). Fenomenens irrationella karaktär gav 
anledning till att de skulle undvikas eller strikt begränsas, vilket dels förde med sig 
svårigheter att leda och organisera kreativa processer samt beslutsfattande i grupp, men 
även en avsaknad av vokabulär och kultur för att diskutera känslomässiga aspekter och 
subjektiva upplevelser (Ashforth & Humphrey, 1995). Följaktligen kan tolkas att 
effektiviteten i den administrativa dominansen gällande synen på organisationen, 
underminerades med ett ökat behov av företagsamhet och innovationskraft, samt att 
möjligheterna att skapa avkastning i en service- och tjänstebaserad ekonomi bygger på 
företagets förmåga att skapa kundtillfredsställelse, där den enskilda medarbetarens 
färdigheter och möjligheter blir avgörande. Den byråkratiska organisationen var 
begränsad i sina möjligheter att förverkliga detta. 
 
Dagens organisationsforskning rörande känslan uppvisar en enorm variation på 
förklaringar och beskrivningar av känslans natur och uppkomst, dess komponenter och 
klassificeringar samt uttryck. Känslan har i allt större utsträckning börjat betraktats 
utifrån fler perspektiv och vetenskapsdiscipliner, så det kanske inte är så underligt att 
det ännu inte finns någon spridd och enhetligt erkänd definition av begreppet eller 
fenomenet. Att då försöka påstå eller hävda en sådan utgångspunkt vore felaktigt. Grovt 
kan dock en viss indelning göras av forskning. En sådan kan göras utifrån en tolkning 
av dess övergripande problemursprung. Den ena härstammar från en undran om hur 
människan fungerar i organisationen och hur individens känslor, i den organisatoriska 
kontexten, påverkas av organisations regler, rutiner, normer och ledning. Sådana studier 
kan sägas ha sitt ursprung i konsekvenserna skapade inom den administrativa 
dominansen och har bland annat behandlat diskrepansen mellan upplevda känslor och 
de känslor som förväntas av medarbetaren (Garot, 2004). Inom ett ramverk som kom att 
kallas �emotion management�, är Hochschild (1983) en av de främsta 
förgrundsfigurerna. Ett annat perspektiv kan man säga möjliggjordes genom insikten 
om att individens sociala behov skapade informella strukturer, vilket möjliggjorde 
tanken om att företagen utifrån mål hade möjlighet att påverka människan och 
medarbetaren. En mer utvecklad insikt om känslans styrka föranledde en bredare 
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problematisering rörande hur individens känsla kunde omvandlas till fördel för 
företaget (Rafaeli & Worline, 2001).  Känslor har på så vis börjat förklaras i 
organisatoriska termer. Human Resource Management (HRM) kan anses utgöra den 
gren av forskning som tydligast ser individens subjektiva aspekter som påverkbara 
(Liao, 2005) och ett tänkande utifrån att företaget har ett humant kapital, Human 
Capital (Armstrong, 2003). Några av de mer kända förgreningarna som berör känslan i 
anslutning till HRM är tanken om Emotionell intelligens, behandlat av bland annat 
Goleman (1997, 1999, 2000) och Emotionellt kapital behandlat av (Thomson 1998, 
Abeysekera, 2004 m fl.). Ett kapitalperspektiv på känslan drivs av intresset och behovet 
av att analysera och fånga företagens förmåga att generera framtida kassaflöden och 
avkastning. Tillsammans med den ökade lättheten att kopiera andra företags fysiska 
tillgångar samt sökandet av mer unika konkurrensfördelar (Liao, 2005), gör att det 
bland riskkapitalister och företag finns ett behov av en mer utvecklad och 
kompletterande bestämning av förståelsen av förmågans källa och hur företag kan fånga 
och bidra med information (Chen, 2005, Olsson, 2004, Abeysekera, 2004).  
 
En annan förgrening är den sentida fokusen på interaktionsmodeller. Individens 
psykologiska och fysiologiska reaktioner ses primärt uppkomma i en kontext som är 
social och symbolisk. Organisationskulturer blir inom det perspektivet en bärare av det 
språk som förklarar känslan. Vidare har även intresset utvecklats under begreppet 
kundtillfredsställelse, vilket kan ses som att uppmärksamheten på känslan väckts utifrån 
en mer extern kontext för organisationen. Fler konsumentorienterade discipliner sätter 
mötet med kunden i fokus. Då begreppet tillfredställelse innehar en affektiv dimension, 
kan skönjas att allt fler studier behandlar känslans roll i anslutning till servicebaserade 
verksamheter (Liljander & Strandvik, 1997). Perspektiv bygger på den anställdes 
beteenden i anslutning till tillfredställelse av kunders behov och önskningar. Vid 
förmedling med hjälp av ett positivt klimat för service inom organisationen, ökar 
möjligheten till kundtillfredsställelse, med effekten av ökad lönsamhet (Bardzil & 
Slaski, 2003). En stärkt kundlojalitet ökar däri antalet transaktionstillfällen mellan kund 
och företag och företaget kan även vinna framgång i sin image genom fenomenet 
�word of mouth� (Bardzil & Slaski, 2003, p 97).  

1.2 Problemdiskussion  
Vari kan vi då finna det problem som forskningen står inför idag? Utifrån den 
historiska beskrivningen kan det tolkas uppstått ett motsatsförhållande mellan 
rationalitet och emotion. Synen på rationalitet utgjorde förutsättningarna för 
uppkomsten av företagsstyrningsmodeller som inte inkluderade en människa med 
känslor. Med den vetenskapliga ledningen med sina mekaniska uppfattningar av 
arbetets utförande gav att känslor skulle innebära fokusera på annat än vad som krävdes 
för att utföra arbetet. En rationell strävan i ledning och en administrativ dominans i 
synen på organisering kan historiskt beskrivas som de krafter som uteslöt känslan eller 
känslornas betydelse för organisationen. Detta har i sin tur medfört att såväl 
organisatoriska modeller som modeller för människans beteenden i stor utsträckning 
bygger på rationella antaganden vilket blir synligt i de grundval varpå stora delar av 
1900-talets forskning och praktik gällande företagsstyrning och utveckling bygger. 
Detta trots Human relation skolans mer utvecklade syn på människan. Grundvalen har 
dock på senare tid, i anslutning till nya villkor, blivit problematiska, vilket föranlett 
utökad forskning om känslans betydelse och roll i organisationer och företag. Den 
sentida forskningens innehåll visar sig dock vara relativt spretig och erbjuder en 
mångfald av inriktningar och perspektiv inom vilka känslan aktualiseras. Då 
användning av enskilda perspektiv kan föra med sig att andra perspektiv utesluts skulle 
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ett mer interpenetrerande förhållningssätt mellan och användning av befintlig kunskap 
inom de olika perspektiven kunna bidra till en ökad förståelse för känslans roll och 
betydelse för organisationer och företag. Det är utifrån detta resonemang som vårt 
problem aktualiseras och studien får sitt övergripande akademiska bidrag. Hur skulle ett 
sådant förhållningssätt kunna se ut och vad skulle det kunna ge, är frågor som blir 
intressanta. 
 
Vid en genomgång av befintlig litteratur kan en grov skattning göras. Det kan sägas gå 
att urskilja två utgångspunkter för hur olika perspektiv hanterar känslan i anslutning till 
organisationen. Dels finns perspektiv som berör hur organisationen syftar påverka 
känslan hos individen och kunden i syfte att främja mål dels perspektiv vars 
utgångspunkt är hur individen påverkas och reagerar på dessa försök. En förståelse för 
känslans roll utifrån ett mer interpenetrerande förhållningssätt för med intresset att 
förena dessa utgångspunkter, och på så vis låta varje perspektiv bära egen frukt till 
förståelsen. Om vi sedan ser detta i ljuset av att företag i allt större utsträckning 
uppvisar intresse och behov av att finna och utveckla mer unika konkurrensfördelar, 
aktualiseras det som i företaget kan kallas värdeskapande. Unika konkurrensfördelar 
blir då företagets förmåga att kunna generera avkastning i konkurrens med andra 
företag samt grunden för överlevnad och utveckling. Då ansträngningarna, att finna och 
stärka förmågan, i stor utsträckning sker via utökat fokus på och utveckling av 
företagens humana resurser, såsom kompetens och erfarenheter, blir det intressant att 
med ett interpenetrerande förhållningssätt försöka fånga och förstå känslan roll i 
företagets värdeskapande. 
 
Hur kan vi då förstå såväl framgångar som problem för företagets värdeskapande i 
anslutning till de emotionella aspekter som under så lång tid låtit förtryckas och under 
sentida forskning uppvisar en så bred och spridd förgrening?  Är det ens möjligt att tala 
om något som kan benämnas emotionellt värdeskapande? Dessa är de frågor som leder 
fram till studiens syften. 
 

1.3 Syfte 
 
! Studien syftar till att skapa ett interpenetrerande teoretiskt ramverk, för att förstå 

och hantera känslans roll i anslutning till företagets värdeskapande. 
 
! Vidare att analysera det teoretiska ramverket med hjälp av en mindre empirisk 

studie för att utifrån denna helhet skapa en analytisk modell där delarna 
sammanförs. 

 
Vår uppsats avser på detta sätt att ge och utgöra ett förslag för en bredare förståelse av 
hur känslan påverkar företagets värdeskapande. Bredden i förståelsen uppnås genom att 
sammanföra perspektiv vilka har två centrala men skilda problemursprung. Hur känslan 
avser påverkas för att nå av företag uppsatta mål samt hur den påverkas av detsamma. 
Inför uppgiften att fånga känslan ställdes initialt frågan om hur känslan kan förstås och 
vad är en känsla, därefter hur fungerar den och slutligen hur syns den och på vilket sätt 
kommer den till uttryck i en organisations kontext? Vi ansåg att svaren stod att finna i 
ett angreppssätt som i sig knöt de olika perspektiven till de intressenter som kan anses 
var primära i den traditionella bilden av företaget och dess omgivning. Utifrån ett 
värdeskapande perspektiv, kan vi se att medarbetaren/individen, chefen/ledaren, 
ägaren/investeraren och kunden är de mest primära intressenterna.  
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2 Teoretisk referensram 
 
Kapitlet syftar till att utgöra studiens första syfte och ligga till underlag för dess andra. 
För att göra det möjligt att hantera känslans roll i företagets värdeskapande, formas i 
kapitlet en teoretisk referensram. Ramverket inleds med att beskriva hur vi förhåller oss 
till och väljer att förstå studiens två centrala begrepp, känslan och värdeskapandet. 
Känslan delas upp i två delar, den första beskriver vårt förhållningssätt, det andra vår 
definition. Värdeskapande i företaget byggs upp genom traditionell företagsekonomisk 
teori. Detta följs sedan av en uppdelning och sammanställning av teori kring de fyra 
perspektiven kopplat till begreppen, intellektuellt/emotionellt kapital, emotionell 
intelligens, �emotional labour� samt emotionell kundtillfredsställelse. 
 

2.1 Emotionen 

2.1.1 Idén om den legitima oenigheten 
Ett problem som bör beaktas i anslutning till alla former av begreppsförståelse inom 
humanvetenskap, är att begreppen ofta har en inneboende karaktär av att vara 
mångtydiga. Då begreppens innebörd ska klargöras uppstår meningsmotsättningar, 
vilket ofta ter sig frustrerande. Hur ska vi hantera sådana problem? Engvall (1995) 
använder Janiks (1991) reflektion över humanvetenskapens kardinalproblem inför 
frågan kring innebörden av begreppet projekt. Det förefaller vara så att när vi står inför 
att utreda innebörden i begrepp som exempelvis �projekt�, �demokrati�, �religion� 
�frihet� eller �konst� infinner sig meningsskiljaktigheter, på grund av att de är �alltför 
sammansatta och värdeladdade för att låta sig fångas i koncisa entydiga 
definitioner�� och��inte är möjliga att vare sig beskrivas eller fångas neutralt� 
(Engvall, 1995, p 137). Istället kan de karaktäriseras genom att det ständigt pågår 
dispyter om dess tolkning och tillämpning och reglerna kring begreppets användning är 
ofta öppna, vilket innebär att begreppet kan appliceras på olika sätt i nya oväntade 
situationer (Engvall, 1995). 
 
Ett sätt att förstå denna typ av begreppslig oenighet, är att ta fasta på idén om att viss 
oenighet är legitim. Idén i sig utgår från att de konflikter som uppstår kring begreppens 
innebörd är ofrånkomliga just på grund av dess egenskaper såsom inneboende karaktär 
och att det är en oenighet som vi någonstans måste acceptera för att kunna hantera 
begreppen (Engvall, 1995).  
 
Engvall (1995) kopplar i sin avhandling projektbegreppet till ovan beskrivna 
egenskaper. En sådan koppling kan även vara givande för de begrepp som syftar 
tillbaka till någon form av emotion eller känsla, då även dessa besitter liknande 
karaktär. Dessa visar ofta prov på att vara värdeladdade och komplexa, vilket gör det 
mycket svårt att fånga dem i koncisa och entydiga definitioner. En mångfasetterad 
karaktär gör att innebörden ofta tolkas på olika sätt, vilket i sin tur leder till att samma 
begrepp kan användas olika i olika situationer (Engvall, 1995).  Emotionen kan likt de 
övriga begreppen anses vara beroende av dess bakgrund, av personliga erfarenheter 
samt olika former av traditioner, vilka för med sig att begreppen uppfattas olika och 
därmed även åsikten om vad som hör hemma under begreppet. Att det förekommer 
motsättningar kring begreppens innehåll ska inte beaktas negativt, utan istället som 
högst befogade, då olika parter använder olika utgångspunkter, i sina avgöranden om 
vad som ingår och inte ingår i begreppen. Engvall skriver att vi �� istället för 
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drömmen om det exakta språket är det mer fruktbart att ta fasta på idén om den 
legitima oenigheten� (Engvall, 1995, p 138). 
 
För att få kunskap och förstå dessa begrepp i praktiken måste de definieras genom dess 
tillämpningar. Genom att använda en sådan grundsyn blir det avgörande 
begreppskriteriet huruvida de inblandande aktörerna uppfattar och beskriver en 
företeelse, oavsett om företeelsen strikt kvalificerar sig enligt någon tidigare gjord 
definition eller ej (Engvall, 1995).  
Det gör att sökandet efter begreppens betydelse delvis bör ske genom dess användning. 
Men det kräver även en mer situationsriktad förståelse. Johannessen (1999) i en 
tolkning av Wittgenstein skriver: �Begreppens natur måste tolkas i förbindelse med hur 
vi använder deras språkliga uttryck�� �� för det är inte längre sanningsvillkoren, 
utan mänskliga verksamheter eller praxis som kan betraktas som 
betydelsekonstruktiva� (Johannessen, 1999, p 189). Även de kontextuella villkoren har 
därmed betydelse för det språk som uppstår, vilket för med sig att kontexten, som 
språket uppstår i, bör vara en del i att avgöra dess betydelse. I och med det kan vi 
hantera egenskaperna som begreppen äger rum i genom att låta de definieras utifrån 
dels vilka men även hur olika företeelser kategoriseras under ett specifikt begrepp av 
dem som använder det.  Vidare via en vidgad förståelse för den kontext begreppet 
används i och vuxit ur. Begreppets betydelse relateras därmed till dess användare och 
dennes kontext, och istället för att tala om ett känslobegrepp, är det mer fruktbart att 
uppfatta känslan och emotionen som flera olika begrepp men samtidigt som begrepp 
som har något gemensamt som gör att vi kan kommunicera om dem. 

2.1.2 En tolkning: Middle-ground interpretive approach 
Litteratur rörande känslans definition, natur, orsaker, komponenter, klassificeringar och 
förståelser uppvisar en enorm variation av perspektiv. Givet en sådan bakgrund, är det 
inte konstigt att det ännu inte finns eller kanske kommer att finnas någon spridd eller 
enhetligt erkänd definition av fenomenet eller begreppet emotion eller känsla. Det vi 
sålunda försöker fånga i denna studie har sitt ursprung som ett centralt kännetecken i en 
uppsjö av olika perspektiv, vilket är något vi måste försöka finna sätt att hantera. 
Samtidigt som vi vill undvika risken att göra begreppet/begreppen än mer 
svårbegripliga eller svårhanterliga, finns det även anledning att försöka undvika en 
godtycklighet i att använda och rikta sökljuset mot endast ett perspektiv och på så vis 
utesluta andra perspektiv. För att göra detta möjligt krävs en bredare syn på känslan och 
en mer övergripande översikt. 
 
För att skapa oss en sådan översikt, av hur forskning behandlat tankarna bakom hur 
känslan kommer till, tar vi hjälp av Ashforth och Humphreys (1995) studie som lyfter 
fram att litteraturen om känslan i organisationen kan delas in i två huvudfåror. En 
��social constructionist and symbolic interactions� samt��the naturalistic and 
positivist perspectives� (Ashforth & Humphrey 1995, p 100). Den första fåran innebär 
att känslan upplevs utifrån hur själva situationen är definierad. �Through social or 
symbolic interaction, individuals interpret the situation and label it as a certain kind of 
emotional experience� (Ashforth & Humphrey 1995, p 100). Även om de båda 
perspektiven tillhör den första fåran, finns en viss skillnad, genom att det symbol 
interaktionistiska synsättet i större utsträckning bejakar fysiologiska aspekter på 
känslans tillkomst.  
 
Den andra fåran förutsätter att känslan är reducerbar till några få universala baskänslor. 
Utifrån ett positivistiskt synsätt bygger detta på att vissa specifika situationsstimuli 
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frambringar specifika känslor, så kallade �basic emotions�, såsom rädsla, glädje och 
ilska. Därmed är de även möjliga att identifiera och specificera (Ashforth & Humphrey 
1995, p 100).  Uppfattningen kan ses vara att känslor har�� its own �physiological 
determining mechanism�� (Ratner, 1989, p 215) vilket gör att de kan studeras, mätas 
och därmed förklaras. 
 
Skiljelinjen tillika spänningsförhållandet mellan dessa fåror återfinns således i vilken 
utsträckning känslan ses som kognitiv1 och/eller som socialt förmedlad. Medan den 
positivistiska/naturalistiska fåran argumenterar att given stimuli frambringar samma 
känsla på ett mer eller mindre automatiskt och biologiskt determinerat sätt, hävdar den 
social konstruktionistiska/symbol interaktionistiska fåran att given stimuli kan 
frambringa varierande känslor beroende dels på hur omgivningen tolkar situationen och 
dels hur individen tolkar den. Hur kan då spänningen hanteras? 
 
För att undvika de konsekvenser ett ställningstagande skulle kunna medföra samt för att 
finna ett lämpligt djup i förståelsen av begreppet och fenomenet känsla, lämpar det sig 
att utifrån ovan inta en mer analytisk och tolkande inställning. En sådan inställning är 
vad Ashforth och Humphrey (1995, p 100) väljer att kalla en �middle-ground 
interpretive approach�. Nedan kommer vi att sammanfatta ett sådant förhållningssätt. 
 
För att inta ett tolkande angreppssätt utgår vi ifrån att anta att viss stimuli kan 
frambringa en fysisk upplevelse eller förändring, men att dess orsak och mening vid 
vissa tillfällen kan vara otydlig och svårfattlig. Det är vid sådana tillfällen, då orsaken 
och meningen i individens psykologiska och fysiologiska reaktioner är otydliga, som 
tolkning av kulturer, sociala grupper och symboliska kontexter, blir användbart 
(Ashkenasey et al., 2000, Chatman, 1989, Fineman, 2000). Med ett exempel visar 
Ashforth och Humphrey (1995) att ingen tolknings horisont har något inneboende 
övertag eller fördel. Exemplet som de använder för att belysa detta lyder: �� one work 
group may interpret a shared sense of generalized arousal as shame at the group�s 
failure to attain its performance standards, while another group interprets it as 
resentment against management for setting unrealistically high standards� (Ashforth & 
Humphrey, 1995, p 100). För att lösa en uppkommen tvetydighet finns inte bara en 
fördelaktig tolkning, utan flera möjliga tolkningsalternativ. På så vis vill de framhäva 
att ett tolkande angreppssätt inte antar att varje tillblivelse av känslan eller känslans 
tillkomst är vare sig enskilt kognitiv- och/eller socialt förmedlad.  
 
Det finns flera styrkor i att anta en väg som hamnar mellan de två centrala fårorna. En 
styrka är att ett sådant förhållningssätt lägger vikt vid den enskilda tolkningen, oavsett 
om tolkningen är en direkt reaktion eller reflektion, är det själva tolkningen som blir 
betydelsefull i många situationer. Den andra styrkan i angreppssättet är kontextens 
betydelse för förståelsen av känslan tillkomst (Ashforth & Humphrey, 1995). Att 
inkludera det senare innebär att individens tillika observatörens tolkning av en 
känslomässig förändring påverkas såväl av kulturella normer som individuella 
skillnader. Kulturer, oavsett om de är organisatoriska, yrkesmässiga, avdelningsmässiga 
etcetera, tillhandahåller uppfattningar om känslomässiga tillstånd, ett språk för att 
diskutera dem och en uppsättning attribut för socialt accepterade känslotillstånd. De 
avgör även bredden av känslomässiga tillstånd så som rädsla, kärlek, hat, men även 
djup i form av nyanser. Den individuella aspekten uppstår genom att skillnader i 

                                                
1 dvs. som individens inhämtning, bearbetning och användning av information utifrån att hjärnan tolkar och 
bearbetar information och reagerar på denna information. 
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karaktärsdrag, värderingar, mål och så vidare påverkar hur vi tolkar olika händelser 
(Ashforth and Humphrey, 1995).  
 
Att välja ett angreppssätt som ovan, innebär inte att känslans tillkomst härstammar 
exklusivt från vare sig individen, i form av en fysisk reaktion, eller situationen, i form 
av en social konstruktion. Istället måste vi acceptera att båda kan vara produktiva och 
leder till att vi bör hantera och förstå känslans begrepp tillika fenomen utifrån ett 
tolkande och analytiskt perspektiv, vilket därmed skulle undvika delar av de 
konsekvenser ett ställningstagande för ett enskilt perspektiv för med sig samt låter oss 
hantera begreppet och fenomenet med en flexibilitet som krävs.  

2.1.3 Emotionens definition 
Svaret på frågan �vad är en känsla?� eller �vad är känslor?� beror förutom på tidigare 
beskrivningar även på vilken forskare som tillfrågas och vilken tidpunkt detta gjordes. 
Vi bör beakta att varje försök till påstådd definition av begreppet känslor, reflekterar 
forskarens egna forskningsintressen samt den metodiska och teoretiska inriktning som 
forskaren utgår från. Vidare påverkar även de teoretiska och förklarande traditioner 
som råder inom det paradigm som han eller hon forskar inom (Cornelius, 1996, p 9).  
 
När vi pratar om känslan får den ofta innebörden av något med en egen identitet eller 
närvaro, oberoende personen som den finns �inom�. Exempel på detta kan ses då vi 
använder ord såsom �komma i kontakt med� och/eller �lagra� en känsla. Vidare är det 
även vanligt att vi uppmärksammar oss själva med att tala om känslan som om den 
hade en egen belägenhet eller ett eget residens, inom oss. I sådant tal kan det liknas vid 
att vi personifierar ett organ eller en känsla som en substans eller som en kvantitet av 
energi av ett särskilt slag (Hochschild, 2003).    
 
En som behandlat emotionens roll i organisationer är Hochschild (2003, p 17) som 
definierar �feeling� såsom � emotion, as a sense, like the sense of hearing or sight. In a 
general way, we experience it when bodily sensations are joined with what we see or 
imagine. Like the sense of hearing, emotion communicates information... From feeling 
we discover our own viewpoint on the world�.  
 
På så vis kan vi säga att känslan har en slags signal funktion, vilket även Hochschild 
själv anser vara ett sätt att förstå känslans funktion. Hon argumenterar dock vidare att 
känslor inte bör ses som �lagrade� inom oss. Då vi möjligen kan tro att känslan kan 
vara avhängig ledningens agerande lyfter hon fram att känslan inte är oberoende av en 
lednings handlingar. Vi förstår detta genom att försök till att styra känslan i sig bidrar 
till skapandet av den.  
 
En annan författare med intresse för känslans funktion är Goleman (1997). I hans texter 
får känslan sin definition i relativt breda och mycket innehållsrika termer som �� en 
känsla och tillhörande tankar, psykiska och fysiologiska tillstånd samt olika former av 
handlingsbenägenhet�  (Goleman 1997, p 357). 
 
En annan på området är psykologen, Izard (1977), som i sina förklaringar trycker på att 
känslan inte kan beskrivas utifrån endast en aspekt utan tre sådana. Han menar att en 
komplett definition av känslan måste beakta (1) the experience or conscious feeling of 
emotion (2) the processes that occur in the brain and nervous system, och (3) 
observable expressive patterns of emotion, particularly those on the face (Izard, 1977, p 
4). 
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Det går att förstå att många definitioner av känslan refererar någon gång till dess 
komponenter. Thoits (1989) ger en relativt kort och sammanfattande tolkning av dessa i 
form av en sammanfattning av känslans fyra aspekter. Känslan involverar först en 
uppskattning av och/eller bedömning av en situationsbaserad eller kontextbaserad 
stimuli, som leder till förändringar i ett psykologiskt eller kroppsligt sinnesintryck och 
som därpå uttrycks av det fria eller invanda uttryckssättet för intrycket. Tillsist 
appliceras en kulturell etikett på en specifik kombination av de tre första. För att en 
känsla ska erfaras eller bli igenkänd av andra måste alla fyra komponenter vara 
närvarande samtidigt.   
 
Då forskare talar om känslor (eng. emotions), inkluderar de visserligen sinnesrörelser 
och kroppsliga förnimmelser (eng. feelings), men anser samtidigt att begreppet känslor 
är mycket mer än så. Känslor kan också karakteriseras av expressiva reaktioner, som 
t.ex. leenden, en rynkad panna eller hopbitna tänder, av fysiologiska reaktioner, som 
t.ex. ökad puls eller tårar, av beteende, som t.ex. att springa bort, söka tröst eller gnida 
sina händer mot varandra, och av insikter av olika slag, som t.ex. insikten att ha blivit 
felaktigt behandlad av en annan. De flesta forskare är överens om att känslor innefattar 
de ovannämnda begreppen, men de är oense om vilken av dessa komponenter som är 
viktigast och skall användas för att skapa en definition av begreppet (Cornelius, 1996, p 
10). 
 
Några som konstruerar en relativt bred, men hanterbar förståelse av känslan är Ashforth 
& Humphrey (1995, p 99), vilka anses att den bör ses, i tämligen breda och omfattande 
termer, som ett �� subjective feeling state�.  En sådan definition inkluderar såväl så 
kallade �basic emotions� så som glädje, kärlek, ilska med flera som �social emotions� 
så som skam, skuld, avundsjuka och så vidare. Definitionen kan anses fruktbar, utifrån 
en tolkande ansats då den bygger och accepterar olika förklaringssatser för känslan. 
Men en sådan förståelse inkluderar även andra känslospäckade uttryck. Utöver de 
direkta begreppen känsla och emotion finns även andra konstruktioner av begrepp. 
Uttrycken �affects�, �moods� och �sentiments� används ofta i syfte att fånga känslans 
betydelse och funktion (Ashforth & Humphrey, 1995, Thoits, 1989). En definition som, 
på svenska, beskriver känslan som ovan, ett subjektivt kännande, behöver dock inte 
göra någon åtskillnad mellan dessa olika uttryck. Istället för det med sig att förståelse 
av emotion även bör inbegripa en form av tillstånd. 
 
Ett ytterligare perspektiv för förståelse av känslans betydelse förs av Rafaeli och 
Worlines (2001) genomgång, av dem benämnt organisationens emotionella liv. Det 
emotionella livet inom en organisation är det som uttrycker den och känslan är det som 
sammanbinder individer till varandra samt individen till organisationen. Det 
emotionella livet skulle kunna jämföras med ett annat begrepp som Tran (1998) kallar 
�emotional climate�. Hon beskriver det på så sätt att individer har känslor, som 
kollektivt bygger upp ett emotionellt klimat och som i sin tur kommer påverka 
individuella känslor. Vidare finner hon att det emotionella klimatet har en djup 
påverkan på organisationsdynamiken såsom idé-generering och kreativitet, beredskap 
och anpassningsförmåga för förändringar samt främjande av lärande processer. Tran 
(1998) skriver dock att det råder osäkerhet i om chefer och ledare är medvetna om att 
känslor har en dynamisk kraft i sig och att de därmed har möjlighet att forma en 
organisations emotionella klimat. 
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2.2 Värdeskapande  
Värdeskapande är ett mångtydigt begrepp och för att få en förståelse av dess innebörd 
bör det knytas till en specifik situation eller kontext. Kontexten begreppet främst 
relateras tillbaka till är företagens eller organisationens. Inom så kallad 
redovisningsteori knyts ofta begreppet värdeskapande till en processorienterad 
uppfattning om en �pågående resursomvandling� (Smith, 2000, p 44). Den syftar till att 
producera varor eller tjänster som är högre värderade än de varor och tjänster som 
används i framställningen. Smith (2000) skriver att: �I ett företagsekonomiskt 
perspektiv innebär resursomvandlingen att företag köper in varor och tjänster från 
omgivningen, omvandlar dem i produktions- och distributionsaktiviteter och slutligen 
säljer de förädlade varorna och tjänsterna till omgivningen.� (Smith, 2000, p 44) 
 
Ett sätt att hantera resursomvandling är genom att se den som externa och interna 
utbyten. Medan det förra innebär ett utbyte med omgivningen beskriver det senare 
resursomvandlingen inom företaget. Exempel på sådana utbyten är omvandling av 
råmaterial till produkter Smith (2000), vilket i en servicebaserad ekonomi likväl kan ses 
som omvandlingen av kompetens till tjänster. Men utbytet med omgivningen kan även 
förstås som utifrån ett emotionellt perspektiv. Företagets transaktioner av produkter och 
tjänster ses då endast som ett medium för att förmedla vissa känslor till den potentiella 
kunden. Kundens känslomässiga upplevelse av produkten eller tjänsten, hjälper denne 
till en form av känslomässigt välbehag eller till att undvika känslomässigt obehag 
(Abeysekera, 2004). 

2.2.1 Värdeskapande för fyra grupper 
Effektivitet i omvandlingen kräver att företaget känner till vilka aktiviteter som leder 
till mervärden. I anslutning till dessa aktiviteter förekommer alltid medarbetaren i 
någon form. Förmågan att utföra aktiviteten och utveckla dess effektivitet bygger på 
medarbetarens egenskaper samt nivå av kompetens, erfarenhet och färdigheter, vilket 
brukar sammanfattas som företagets humana resurser (Lawson 2001). Utvecklingen har 
fört med sig att HR avdelningar erhållit betydligt mer strategiskt viktiga uppgifter. 
 
En av dessa uppgifter innehåller själva ledningsmomentet av de individer som 
individuellt och kollektivt bidrar till organisationens fortlevnad, men även till 
motivation och engagemang för att nå organisationens mål (Armstrong, 2003). 
�Destinctive human resource practices help to create the unique competencies that 
determine how firms compete� (Armstrong, 2003, p 4).  
 
HRM´s huvudsakliga syfte är att genom individerna inom organisationen leda denna 
framåt både genom att ta tillvara på befintligt humankapital samt utveckla framtida 
kompetenser, med andra ord; se möjligheter att öka effektiviteten (Armstrong, 2003). 
Rauch et al. (2005) menar att en resursbaserad överblick förklarar variationer i ett 
företags prestationer genom variationer i förstagets humana resurser och kompetenser. 
Armstrong (2003, p 4) citerar Ulrich och Lake (1990) �HRM systems can be the source 
of organizational capabilities that allow firms to learn and capitalize on new 
opportunities�. Vid en genomgång av litteratur som behandlar betydelsen och 
utförandet av HRM framkommer tydligt vikten av dess funktion i att skapa ökad 
effektivitet och följaktligen högre avkastning. 
  
Professor Dave Ulrich, som skriver i egenskap av medförfattare till �The Value 
Proposition� (Harvard Business School Press, 2005), fastslår att framgång endast kan 
nås genom att HR avdelningar är framgångsrika i att skapa ett värde för fyra urskiljbara 
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grupper tillika intressenter. Värdeskapandet beror på förmågan att �� foster 
competence and commitment among employees, develop the capabilities that allow 
managers to execute on strategy, help build relationships with customer, and create 
confidence among investors in a future value of the firm� (Hammond, 2005, p 8). 
Företagets värdeskapande kan sålunda förstås utifrån ett medarbetar-, management-, 
investerings- och kundperspektiv.  

2.2.2 Värdeskapande: tre nivåer  
Ett företags värdeskapande kan vidare delas in i tre nivåer. Dessa beskriver företagets 
planerings- och uppföljningsverksamheter och utgörs av en strategisk-, taktisk- och 
operativ nivå (Anthony & Govindarajan, 1998).  
 
På den strategiska nivån sker processen att bestämma företagets mål och strategier för 
att uppnå målen. Strategisk styrning innebär att planera på lång sikt och är även den 
nivå som är minst systematisk (Anthony & Govindarajan, 1998). Den strategiska nivån 
omfattar styrning av hela eller större delar av företaget över flera år. Nivån innebär 
målformulering och beslut om företagets verksamhet i stort och omfattar ofta frågor 
som är problematiska att kvantifiera (Thomasson et al. 1999). 
 
Den taktiska nivån i företag går ut på hur ledningen får medarbetarna i företaget att 
implementera de valda strategierna. Taktisk styrning innehåller aktiviteter som 
verksamhetsplanering, koordinering, kommunikation, utvärdering, beslut om vilka 
aktiviteter som ska utföras och hur ledningen kan påverka och förändra medarbetarnas 
beteende (Anthony & Govindarajan, 1998). Den taktiska styrningen har ett kortare 
tidsperspektiv än den strategiska. Det handlar om vilka resurser som behövs för att 
producera varor och tjänster och hur samordning mellan olika delar av företaget ska ske 
(Thomasson et al. 1999). 
 
Den operativa nivån handlar om de enskilda aktiviteterna, som bör utföras på det mest 
produktiva och effektiva sättet (Anthony & Govindarajan, 1998). Operativ styrning 
innebär styrning av den löpande verksamheten där enskilda aktiviteter planeras och 
kontrolleras. Den operativa styrningen har ett kortare tidsperspektiv än den taktiska 
styrningen (Thomasson et al. 1999). 
 

2.3   Värdeskapande perspektiv 
Skapandet kan därmed anses vara den omvandling som sker inom organisationen då 
den genom utbyte med kunden uppbringar någon form av överskott. Omvandlingen 
sker i aktiviteter i vilka medarbetarens insatser blir avgörande för produktivitet och 
effektivitet. Vidare kan vi urskilja att framgång kräver att ledning av de humana 
resurserna i företaget skapar värde utifrån för fyra grupper. Tillsammans med detta kan 
vi även knyta aktiviteterna till tre nivåer i ett företag.  
 
För att kunna förstå känslans roll i denna omvandlingsprocess, krävs att vi kan fånga 
vilken betydelse känslan får för respektive grupp. Därmed finns behovet att närmare 
belysa på vilket sätt vi kan förstå denna betydelse, vilket sker i kommande del. Delen 
fungerar på så vis som kopplingen mellan känslan och värdeskapandet, genom att 
perspektiven kopplas till värdeskapandets fyra centrala grupper.   
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2.3.1 ÄGAREN: Intellektuellt & Emotionellt kapital  
Tillgångar kan beskrivas inneha en mer eller mindre gripbar karaktär. Där den 
sedvanliga uppfattningen av tillgångar till stor del utgjorts av sådana som har rent 
fysisk form, exempelvis fastigheter, kan vi idag se att företagens redovisning utvecklats 
mot att i större utsträckning inkludera sådana som är mindre gripbara. Med bakgrund i 
en vilja att mer rättvist fånga företagets verkliga värden, har allt fler typer av mer 
ogripbara tillgångar identifierats och erhållit benämningar. Flera av dessa har dock 
sedermera samlats under begreppet intellektuellt kapital. Trots att benämningen 
förekommer ofta i såväl studier som praktiska beskrivningar, är det dock mer en 
teoretisk konstruktion än ett praktiskt tillämpat verktyg.  
 
Avsaknaden av möjligheten att redovisa även mer ogripbara tillgångar kan sägas 
föranlett att affärsredovisningen gjort att företag systematiskt undervärderats, och att en 
mycket viktig indikator för företagets totala tillstånd exkluderats (Abeysekera, 2004). 
Det finns flera anledningar till detta, men den som främst använts är de ogripbara 
värdenas svårighet att mätas reliabelt och ännu råder stor oenighet kring hur tillgångar 
med denna karaktär ska hanteras. Även om mätning kan anses vara ett bra verktyg för 
att förklara samband, har dessa värden svårt att låta sig mätas och ställer därmed krav 
på andra metoder.  
 
Ett perspektiv som är under uppsegling och som har karaktären av att vara ogripbar är 
något som benämnts emotionellt kapital. Emotionella kapitalet har sitt ursprung och får 
sin innebörd i anslutning till och genom det intellektuella kapitalet. Relationen dem 
emellan bygger på att de kan anses påverka varandras storlek samt att de tillsammans 
kan bidra till förståelse av företags möjligheter till att vara värdeskapande. 
 
Intellektuellt kapital beskrivs av Stewart (1997) som summan av all kunskap, 
information, intellektuella värden och erfarenheter hos varje individ i företaget. 
Abeysekera (2004) försöker göra begreppet mer koncist. Hon gör det genom en 
produktivitetsorienterad definition, då hon hävdar att kärnan i det intellektuella 
kapitalet består av att kunskapen kan omvandlas till värde för företaget. Abeysekera 
(2004) delar upp intellektuellt kapital i tre delar: internt, externt och humankapital. I det 
interna kapitalet ingår processer, system och finansiella relationer. Det externa består av 
varumärken, kundtillfredsställelse, företagsprofil, kvalitetsstandard, 
distributionskanaler, affärsrelationer och licensavtal. Human kapital som relaterar till 
individen är �know how�, utbildningsnivå och relationerna mellan de anställda 
(Abeysekera, 2004). 
 
Det är de samlade kunskaperna i ett företag, det vill säga det intellektuella kapitalet, 
som gör att finanser och materiella tillgångar effektivt kan utnyttjas.  Enligt Thomson 
(1998) kan vi förstå att företagets produktivitet är beroende av medarbetarens och 
chefens nivå av kompetens och kunskap. Kunskapen är dock i sin tur beroende av de 
anställdas intentioner, energi och moral, vilket enligt honom utgör företagets 
emotionella kapital. Kapitalet inkluderar tillgångar såsom stolthet, tillit, lugn, glädje, 
engagemang, beslutsamhet, omtanke och passion som en organisation kan 
tillhandahålla (Thomson, 1998, Abeysekera, 2004).  Thomson (1998) fortsätter med att 
om påverkan kan ske positivt kan det även ske negativt, vilket gör att emotioner ibland 
får rollen och kan förstås som tillgång och ibland som en belastning. Emotionella 
belastningar skulle då kunna vara och inbegripa kännetecken såsom ilska, hat, ångest 
och stress (Thomson, 1998, Abeysekera, 2004). Thomson (1998) menar att i avsaknad 
av emotionella tillgångar inom organisationer kommer intellektuellt kapital inte att 
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kunna frigöras. �Knowledge held in people´s heads is only valuable when they want to 
use it� (Thomson, 1998, p 34). 
 
Abeysekera (2004) menar att alla tillgångar, oavsett om de är materiella, intellektuella 
eller emotionella, kan påverka ett företags värdeskapande negativt om de inte 
organiseras på rätt sätt. Förhållandet mellan dessa tillgångar kan identifieras och 
beskrivas som en värdekedja, i vilken alla tillgångar påverkar varandra. Ett exempel är 
känslan av förtroendet, som kan ses som en emotionell tillgång och något som 
förekommer mer eller mindre mellan ledning och anställd samt mellan företag och 
kund. Vi kan se känslan som en tillgång genom att om förtroendet inte underhålls och 
eller växer ömsesidigt kan det snabbt övergå till misstro, och följaktligen också till att 
bli en belastning för företaget. Misstro kan enligt studier av Thomson (1998) och 
Abeysekera (2004) föranleda dålig moral bland anställda vilket i sin tur kan leda till 
effekter som minskad uppmärksamhet på och i service och underhåll av andra 
tillgångar, så som maskiner, inventarier och kundrelationer. Effekten blir sämre kvalitet 
på produkter och i service, vilket kan föra med sig fallande försäljning och stigande 
kostnader. I slutändan belyser ett sådant resonemang att effekten ofta uppstår som ett 
försämrat och förminskat intellektuell kapital, genom att kundtillfredsställelsen i 
slutändan blir lidande.   
 
Även om de materiella tillgångarna är de som är mest avlägsna för kunden i ett 
kedjeperspektiv har de ofta avgörande betydelse för hur kvaliteten på produkten 
utfaller, vilket enligt Thomson (1998) således påverkar den intellektuella tillgången 
kundtillfredsställelse.  

2.3.2 LEDAREN: Emotionell Intelligens 
�Management�s job has become the management of emotion.� (Rafaeli & Worline, 
2001, p 107) 
 
Fler och fler företag inser att uppmuntran av den emotionella intelligensen är en viktig 
del av en organisations managementfilosofi. Effektivitets- och produktionssträvanden 
har föranlett att många organisationer idag krymper sina personalstyrkor. 
Nedskärningar och rationaliseringar leder till att de individer som finns kvar i 
organisationen i regel blir mer ansvarstyngda, men framförallt mer synliga. Om en 
anställd på mellanchefsnivå tidigare kunde dölja blygsamhet eller häftigt humör, har 
förändringen fört med sig att varje enskild individ ses som mer betydelsefull och 
därmed även dess egenskaper. En ökad betydelse och synlighet gör det härmed 
nödvändigt för ledaren att uppvisa en förmåga att kunna hantera sina egna och andras 
känslor vilket på senare tid kommit att beskrivas som emotionell intelligens. 
 
Emotionell intelligens kan på så vis beskrivas som de möjligheter och färdigheter en 
individ besitter för att effektivt hantera sina egna och andras känslor (Palmer et al. 
2000). Alm (1999) menar att det är först när de egna känslorna iakttagits som det 
successivt går att förstå vilket stort inflytande känslorna har på såväl det egna beteendet 
som på medarbetarens. Positiva känslor i en organisation bygger i stor utsträckning på 
vilka känslor organisationens företrädare förmedlar och utifrån ett emotionellt 
perspektiv blir effektivitet ledarens förmåga att förstå olika känslomässiga reaktioners 
ursprung samt att hantera dessa (Goleman, 1999). Goleman (1999) lyfter även fram att 
känslor har en tendens att smitta av sig. 
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Goleman (1999) menar att en emotionell förmåga är en förutsättning för ett flertal 
kompetenser. Kompetenserna i sig kräver en ökad medvetenhet om hur känslan 
fungerar och lyhördhet för dess olika uttryck. De kompetenserna som kan sägas 
föranledas av känslomässig medvetenhet är: 
 
• Inflytande: att kunna använda effektiv övertalningstaktik 
• Kommunikation: att sända klara och övertygande budskap 
• Konflikthantering: att förhandla om och lösa meningsskiljaktigheter 
• Ledarskap: att inspirera och vägleda 
• Förmågan att vara förändringskatalysator: att ta initiativ till, främja eller hantera 
förändring 
 
Utöver dessa kompetenser kan ledaren även få en mer förstående bild av organisationen 
med hjälp av ett emotionellt intelligent arbetssätt. Enligt Mayer & Saloveys (1997) kan 
ett sådant byggas på fyra komponenter: (1) att identifiera känslan för att (2) kunna 
förstå den i syfte att (3) använda den för att möjliggöra (4) styrning. Bättre förståelse 
hur olika individer i organisationen känner, blir för ledaren givande genom att det leder 
till bättre möjligheter till att förankra beslutsfattande och därmed öka sannolikheten att 
dess genomförande faller väl ut. Därav minskar ledaren riskerna i sitt beslutsfattande 
(Gardner et al. 2002). 
 
Ett emotionellt intelligent agerande kan kopplas till ledaren genom begreppen 
transactional- och transformational leadership (Ashforth & Humphrey, 1995). 
Begreppen kan sägas spegla två grenar av forskning, vars syn på ledarens motiverande 
funktion skiljer sig åt. Motivation förstås, utifrån transaktions ledarskap, som något 
med ursprung i transaktionen mellan organisationen och medarbetare i form av 
förmåner som monetära medel eller olika säkerheter. Ledarskapet kan härledas till ett 
rationalistiskt sätt att hantera medarbetarens motivation och förorsakar att företaget 
bygger monetära incitamentsstrukturer (ibid.). Exempel på sådana är olika 
optionsprogram för anställda och andra bonusrelaterade ersättningar (Lazear, 1998). Ett 
ledarskap utifrån ett transformativt perspektiv tonar ner den rationella synen och 
härleder medarbetarens motivation till organisationen och ledarens förmåga att använda 
symboler och uttryck. Möjligheterna att leda medarbetaren ligger i förmågan att 
omvandla medarbetarens uppfattning, vilket kan ske med hjälp av deras upplevelse av 
kollektiva tillhörighet samt sociala identitet (Ashforth & Humphrey, 1995).  
 
�Leaders who are able to understand and manage their emotions and display self-
control, act as role models for followers, enhancing the follower�s trust and respect for 
the leader� (Gardner et. al. , 2002, p 70).  
 
Gardner et al. (2002) finner i sin studie att ledare, som själva anser sig vara mer 
transformativa, menar att de har förmåga att identifiera egna känslor och uttrycka dessa 
till andra. Kunskaperna om känslorna på sin arbetsplats använder de ofta när de löser 
problem, samt att det ger dem möjlighet att styra uppkomsten av positiva känslor dels i 
sig själva dels i andra (Gardner, 2002).  

2.3.3 MEDARBETAREN: Emotional labour 
Mann (1999, p 20) lyfter fram fenomenet �have a nice day� kultur, vilket rör sig om att 
människor som arbetar med service av olika slag, antas vara konstant tillmötesgående, 
ofta leende och tålmodiga mot kunder även om de finnes obehagliga och förolämpande. 
På vissa arbetsplatser påträffas detta fenomen i skrift där det krävs av den anställde att 
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se igenom en förskriven dialog för att försäkra att det budskap som skall ut till kunden, 
är konsistent samt att den individuella prestationen anpassar sig efter en 
överenskommen standard (Lashley, 2002). Denna kultur kan liknas vid det som 
Hochschild (2003) skriver om inom ämnet hon kallar �emotional labour�. Enligt 
Hochschild är �emotional labour�: �the management of feeling to create a publicly 
observable facial and bodily display that is sold for a wage and therefore exchange 
value� (Hochschild, 2003, p 7). 
 
Mann (1999, p 69) menar att �emotional labour� innefattar tre komponenter som 
kännetecknar dess existens, nämligen: �it involves the faking of emotion that is not felt, 
and/or hiding of emotions that are felt�. Hochschild (2003) lyfter istället fram tre 
karaktäristika som arbeten med �emotional labour� i allmänhet besitter. För det första 
fordrar de �face-to-face� kontakt eller röst-mot-röst kontakt med allmänheten. För det 
andra krävs det att arbetaren kan framkalla ett visst känslomässigt tillstånd hos en 
annan människa, exempelvis tacksamhet eller rädsla. För det tredje tillåter de 
arbetsgivaren, genom träning och övervakning, att i viss grad kontrollera de 
känslomässiga aktiviteterna hos de anställda. Emotionellt arbete hänskjuter följaktligen 
till det faktum att i vissa yrken och verksamheter så utgör känslor en central roll av en 
arbetares färdigheter. Utan detta emotionella arbete skulle kvaliteten på servicen avta 
och i vissa fall till och med göra arbetet omöjligt att utföra (Hochschild, 2003). 
 
Enligt Rafaeli och Worline (2001) utövar alla organisatoriska deltagare �osynliga� 
aspekter av emotionellt arbete i organisationer. Med deras approach blir vikten av att 
beakta känslans betydelse inom organisationer än mer betydelsefull än om känslan 
endast skulle reflekteras över inom särskilda serviceyrken som Hochschild menar på. 
 
För att beskriva interaktioner inom servicearbete kan det vara användbart med en 
dramaturgisk approach (Abiala, 1999). Att agera eller �spela� som en servicearbetares 
roll väcker frågor om �feeling� och �display�. Det vill säga vilka känslor som är ens 
egna och vilka känslor som går i hand med arbetet. Att hålla dessa två isär är för många 
människor inte en lätt uppgift (VanMaanen & Kunda, 1990). Det är vanligt inom 
forskning att, i samband med dessa termer, språka om regler associerade till dem 
(Callahan, 2004). Organisatoriska krav kan omfatta både �feeling rules� och �display 
rules�. Det finns regler för hur man ska agera och vilka känslor som ska kommuniceras, 
det vill säga �display rules� (Ashforth & Humphrey, 1993). Det som Hochschild (2003) 
resonerar kring är �feeling rules� och som hon skriver innebär regler om vad man ska 
känna eller försöka att känna.  
 
Ett �spelande� involverar antingen mer eller mindre av den agerande individen. 
Hochschild (2003) skriver om det i termer som �surface acting� och �deep acting�. Vid 
�surface acting� så vet den anställde vad hon/han egentligen känner i en situation med 
en kund, men visar den känsla som krävs, oavsett om den är i enlighet med den inre 
känslan eller inte. Hochschild (2003, p 33) uttrycker det så här:�In surface acting we 
deceive others about what we really feel, but we do not deceive ourselves�.  
 
Vid �deep acting� emellertid så lurar den anställde sig själv lika mycket som hon/han 
lurar andra. Hochschild (2003) påpekar dock att då känslan inte passar situationen och 
då vi uppfattar det som ett problem, vid det tillfället kan vi vända vår uppmärksamhet 
till vår inre, föreställda spegel och fråga oss om vi �spelar� och om vi egentligen borde 
�spela�.      
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Ashforth and Humphrey (1993) diskuterar identitetens roll i en kundkontaktsituation 
och menar att �emotional labour� förser individen med en möjlighet att agera ut hans 
eller hennes identitet. Detta är särskilt påfallande vid �deep acting� som associeras 
starkt med identifikation med rollen. Om individen identifierar sig mycket med rollen 
så känner hon/han sig ett med rollen (Abiala, 1999).  
 
Hochschild (2003) för ett resonemang om att regler om känslor är nödvändiga och 
ofrånkomliga i vår interaktion med andra människor på det privata planet. Det som 
enligt henne resulterar i problem, är när dessa generella regler som vi handskas med 
dagligen används som ett medel för att kontrollera anställda inom serviceyrken. Om 
�feeling� och �display� skiljer sig åt och måste separeras så kan det finnas ett behov att 
ändra känslor när man måste uppvisa någon särskild känsla. Hochschild (2003, p 90) 
kallar detta för �a principle of emotive dissonance� och argumenterar om att resultatet 
av det kan bli alienation och förvirring om ens identitet. Mann (1999) definierar tre 
potentiella situationer, särskilt inom arbetsroller, angående matchning mellan känslor 
som upplevs samt känslor som visas. Emotional harmony förekommer i de situationer 
där individen faktiskt känner det som krävs av �display rules� samt av sociala 
förväntningar. Enligt Mann (1999) så figurerar det därmed inget �emotional labour� i 
och med att individen inte behöver gömma eller simulera känslor. Enligt Mann (1999) 
involverar emotional harmony minst stress på grund av att de känslor som upplevs 
matchar de som krävs i rollen man spelar. Emotional dissonance äger rum när de 
känslor som visas på grund av arbetets roll inte är de känslor som faktiskt känns. Mann 
(1999) identifierar ett tredje tillstånd, emotional deviance, som uppstår då när en person 
visar de känslor som hon/han känner, men dessa är inte de som förväntas visas.  
 
Hochschild (2003) intar ett annat förhållningssätt än Mann, där hon utgår ifrån att 
individer kan ha tre olika inställningar till arbeten som innebär emotionellt arbete. En 
av inställningarna, skriver hon, innebär att: �the worker identifies too wholeheartedly 
with the job� (Hochschild, 2003, p 187). Arbetet ses därmed inte som att det involverar 
ett �spelande�. En andra inställning innebär att individen separerar självet klart från 
arbetsrollen, men att individen ibland kan känna sig fånig. Individen kanske anklagar 
sig själv för att �spela över� eller att inte �spela� tillräckligt bra. En tredje inställning 
handlar om att individen ser �spelande� som ett positivt anspråk på arbetet. Dessa 
inställningar kopplar Hochschild även samman med särskilda risker.    
 
När en individ har en �too wholeheartedly� inställning till arbetet menar Hochschild 
(2003) att det kan vara ohälsosamt för individen. Det är ett olämpligt personligt 
beteende som ökar sannolikheten för individen att drabbas av stress och utbrändhet. Att 
acceptera att ett arbete fordrar ett rollspelande även om man känner sig fånig i sitt 
agerande, är inte lika skadligt menar hon vidare. Den inställning som uppfattas som 
mest hälsosam enligt Hochschild (2003) är den där individen accepterar �spelandet� 
som en positiv fordran av arbetet. Men hon vidarehåller dock att den kan förbindas med 
en risk för distanserande och cynism.  
 
Mann (1999) sätter namn på den stress och psykologiska effekter som �emotional 
dissonance� kan mynna ut i, nämligen �have a nice day syndrome� (Mann, 1999, p 84). 
Med det menas att människor som arbetar med �emotional labour� löper en större risk 
att känna sig mindre tillfredställda med sitt arbete och är mer benägna att lämna eller 
stanna hemma från arbetet. Lashley (2002) belyser denna dissonans med hopp om att 
genom att förändra det sätt som människor styrs så kanske kan dissonansen minskas. 
Olika tekniker såsom �empowerment� kan ha betydelse genom att man skapar det 
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nödvändiga inre psykologiska tillstånd som är i harmoni med känslor som behövs i 
interaktionen med kunder. Det ansvaret faller tillbaka på ledaren eller chefen för att 
åstadkomma jämna arbetsprestationer (Rafaeli & Worline, 2001).  
 
Det finns även forskning som fokuserar på positiva konsekvenser av servicearbete, men 
ofta i relation till Hochschilds (2003) mer negativa betraktelsesätt. Conrad och Witte 
(1994) finner till exempel att genom att bara säga positiva saker eller att agera glad, 
även om man inte känner sig glad, leder till mer sunda individer. Ashforth och 
Humphrey (1993) är på samma spår men menar att �emotional labour� kan hjälpa en 
individs självkänsla. Utifrån förarbete av andra forskares arbeten samt en egen studie 
betraktar Abiala (1999) att både utmattning och tillfredsställelse är möjliga resultat av 
�emotional labour�.    

2.3.4 KUNDEN: Emotionell Kundtillfredställelse 
Förståelsen av känslans roll i anslutning till kundtillfredställelse uppvisar i sentida 
forskningen ett slags tomrum. Även om senare studier signalerar en förändring, bör det 
beaktas att mycket återstår att klarlägga.  
 
Uppkomsten av kundtillfredställelse genom service sker genom att någon form av 
utbyte mellan kund och företag förekommer. Utbytet är själva köpet av en tjänst eller 
företagets service i anslutning till att en tjänst eller produkt förmedlas. 
Kundtillfredställelse i anslutning till detta utbyte har traditionellt härletts utifrån en av 
kunden upplevd kvalitet. Service kvalitet har främst behandlats som en av kunden 
kognitiv utvärdering av servicen, vilken haft sin förståelsegrund i att vissa förväntade 
standard antingen blivit konfirmerade eller icke-konfirmerade. Även monetära och 
icke-monetära kostnader har använts för att förstå kundtillfredställelse i servicen 
(Liljander & Strandvik, 1997). 
 
Muller (1991) knyter kundens upplevelse av service till ett fas- perspektiv och ett 
relations- perspektiv. Kundtillfredställelse kan enligt honom förstås utifrån 
köpetillfällets tre separata faser, men även utifrån en längre och mer omfattande 
relation. Faserna är förköpsfasen, interaktionsfasen och efterköpsfasen. Enligt Muller 
(1991) är känslan närvarande och påverkande i alla tre faser, även om det är under 
själva interaktionsfasen som känslan främst blir påverkad. En mer övergripande nivå av 
känslans roll uppstår vid anammandet av ett relations perspektiv. En relation uppstår då 
känslomässiga reaktioner, från efterköpsfasen, utgör en form av input för nästa 
förköpsfas. Känslan kan alltså studeras på två nivåer, i anslutning till 
kundtillfredställelse. 
 
Känslor kan delas upp i �målinriktade� och �reaktiva� känslor (Liljander & Strandvik, 
1997). En del services strävar efter att skapa en viss känsla, och känslan kan på så vis 
förstås som �målinriktad�.  Känslan är det som kunden söker i tjänsten som den köper 
eller service den erhåller, exempel utgör konsumtion av film eller ett besök i en 
nöjespark. De �reaktiva� känslorna är istället reaktioner på den givna servicen, vilka 
antingen är avsiktliga eller oavsiktliga. Ett exempel som kan väcka sådana, är om 
konsumenten blir bra eller illa behandlad i en matbutik (ibid.).   
 
Sammanfattningsvis kan kundtillfredsställelse i service förstås som (1) nivån på 
servicekvaliteten, (2) de uppoffringar som görs för att anskaffa servicen samt (3) de 
känslor som förnimms i samband med servicen. I många situationer kan det vara svårt 
att separera upplevda känslor från utvärdering av servicekvaliteten. Det gäller främst 
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�målinriktade� känslor som kan uppfattas som en del av kärnservicen och sålunda 
oskiljbara från servicekvaliteten. De services som söker �målinriktade� känslor 
åskådliggör att känslor som kan betecknas som annat än positiva, kan också relateras 
till hög kund tillfredsställelse (Liljander och Strandvik 1997). 
 
Känslans roll i interaktionsfasen sätter fokus på medarbetarens beteende. En studie av 
Price (1995) finner att extra uppmärksamhet från den som ger service hjälper till att 
skapa positiva känslor hos kunden. Uppfyllelse av kundens behov och önskningar, 
kommer att, när de förmedlas av ett positivt serviceklimat inom en organisation, leda 
till ökad kundtillfredställelse och därmed även till ökad vinst (Bardzil & Slaski, 2003). 
Det är på så vis också troligt att medarbetarens personlighet får effekter på en kunds 
serviceupplevelse, och att denna kommer att variera till viss del beroende på aspekter 
såsom: den givna karaktäristiken av servicen ifråga, kundens förväntningar, alternativ 
kostnader (Hurley, 1998) och personliga egenskaper hos den anställde (Liljander och 
Strandvik, 1997). De för fram att de känslor som en kund har, kan ändras till det sämre 
eller till det bättre under mötet med den anställde, beroende på hur den anställde 
handlar. Kundens tidigare erfarenheter, av bemötande, är ytterliggare en aspekt som 
tenderar att påverka kundens upplevda känslor. I och med det kan ett problem uppstå. 
Medan samma bemötande för en kund kan leda till en negativ känsla och beskrivas i 
ordspråket �droppen som fick bägaren att svämma över� kan en annan tolerera det 
(Liljander & Strandvik, 1997). Detta för med sig att kunder uppvisar olika och skilda 
mönster av känslomässiga reaktioner på samma service vilket är en viktig förutsättning 
för att förstå känslans inverkan på kundtillfredställelse. 
 
Då det finns starka kopplingar mellan positivt laddade känslor och kundtillfredställelse, 
kan en sådan inte direkt låta sig göras. Liljander och Strandvik (1997) finner att en 
negativ känsla inte behöver resultera i otillfredsställelse, då vissa målinriktade känslor 
syftar till att kunden vill uppleva exempelvis skräck. Vidare visar deras studie att även 
om vissa konsumenter uppvisar relativt få positiva känslor i anslutning till ett köp kan 
de likväl vara tillfredställda med produkten. 
 
Price (1995) belyser ett av service givarens kanske främsta känslomässiga problem: 
  
�Incompetence, and the negative side of mutual understanding (that is, making the 
encounter �too personal�) can also contribute to negative feelings. This latter result is 
consistent with other research that suggests the delicate balance service providers must 
often seek between a friendship and a commercial exchange� (Price 1995, p 49).  
 
Sammantaget blir det alltså intressant att förstå dels vad som orsakar känslor dels hur 
möjligheterna till lönsamhet ökar i anslutning till företagsmedarbetarnas förmåga att 
vid kundkontakten skapa och utveckla den känslomässiga relationen med kunden. Att 
skapa ökad kund tillfredställelse utifrån ett konsumentperspektiv placerar själva mötet 
med kunden som avgörande, medarbetaren, blir således både en givare och mottagare, 
men även en medlare i skapandet av känslostämningen. 
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3 Metod 
 
Vi vill i denna del åskådliggöra vårt tillvägagångssätt under det empiriska arbetet men 
även försöka påvisa hur det kvalitativa angreppssättet ser ut eftersom denna metod, till 
skillnad från den kvantitativa, ställer högre krav på att vissa oklarheter tydliggörs. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 
När olika förklaringsmodeller ska beskrivas brukar vi skilja mellan induktion och 
deduktion. Den induktiva ansatsen utgår från en rad observationer av enskilda fall som 
sedan förklarar att det samband som finns i samtliga fall är generellt gångbart. Den 
deduktiva ansatsen däremot utgår från en generell regel och utifrån denna kan enskilda 
fall förklaras. Schematiskt kan det således sägas att induktion utgår från empiri och 
deduktion från teori (Alvesson & Sköldberg, 1994). Uppsatsarbetet behandlar ett 
mycket komplext område där stora delar av förståelsen är byggd på teori vilket gör att 
ansatsen kan ses som deduktiv. Dock har ämnets komplexitet lett oss in på en bana där 
vi inte godtyckligt kan hävda att vår empiri bekräftar teorin. Genom detta blir den 
abduktiva ansatsen aktuell där ett växelspel mellan teori och empiri är målsättningen 
för att fördjupa analysen av det fallstudien visat med utgångsläge i det teoretiska 
ramverket. Om inte den abduktiva ansatsen tagits hade risken varit stor att 
förutbestämda teorier utestängt möjligheten att utveckla och förfina ett av uppsatsens 
huvudsyften � att skapa ett konceptuellt ramverk, men även att viktiga observationer 
kunnat förbises vilket hade resulterat i att sämre validitet uppvisats. 
 
Ny teori har under hela uppsatsarbetet fortlöpande tillkommit vilket lett till en mer 
explicit och sammansatt bild av de teoretiska utgångspunkterna. Här bidrar den 
abduktiva ansatsen till att den nya teorin med fördel kan föras in i utvalda delar även 
efter det att ramverkets grundstöttor lagts. Metoden medför också fokus på att hela 
tiden öka förståelsen för de redan antagna teorierna. Både de nya och de utvecklade 
teorierna kan med fördel återföras in i ramverket för att söka bekräftelse vilket lett till 
att en relativt stor del av uppsatsarbetet gått ut på att få de teoretiska delarna så 
trimmade som möjligt. Även den empiriska studien kastar oss in i och tydliggör nya 
fenomen vilka sedan kan kastas tillbaka in i teorin för att eventuellt vinna bekräftelse 
och utöka sambanden. 

 

3.2 Fallstudien 
Fallstudien utgår från de perspektiv som upptagits i teoridelen men även utifrån det 
konceptuella ramverket (såsom det såg ut vid studiens genomförande). Fokus ligger på 
att se medarbetarens roll genom emotional labour, ledarens roll genom emotionell 
intelligens, investeraren/ägarens roll genom emotionellt kapital och slutligen kundens 
roll genom emotionell kundtillfredsställelse. Att vi valt att studera emotionellt 
värdeskapande utifrån dessa perspektiv och sedan kopplar det samman med olika 
aktörer i organisationen ska inte ses som något definitivt avskiljbart till en speciell 
grupp utan snarare att vi antagit de begrepp som vi finner mest lämpliga för att 
framhålla en viss aktör. 
 
En fallstudie, och i synnerhet en kvalitativt inriktad sådan, är en väl avpassad metod för 
att både förstå och tolka observationer av pedagogiska skeenden och företeelser 
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(Merriam, 1994). Metoden lämpar sig även bra när kunskap helt eller delvis saknas på 
ett område men även när det rör sig om komplexa problem (Gustavsson, 2003). Detta 
bekräftar vårt val av metod då vi anser oss röra oss på ett område där det gjorts relativt 
lite empirisk forskning och där förhållningssättet till teorin genom de utvecklade 
perspektiven inte kan ses som någonting som tidigare prövats. Kvalitativa 
undersökningar som har fokus på innebörder och sammanhang fordrar ett 
datasamlingsinstrument som är sensitivt för mening och betydelse både när 
informationen samlas in och analyseras (Merriam, 1994). Detta belyser vikten av att 
försöka förhålla sig på ett mottagligt sätt för att kunna uppmärksamma de fenomen som 
vi ämnar studera. 
 
Vår primära informationskälla under fallstudien bestod dels av en deltagande 
observation dels av delar som mer kan liknas vid samtal. Deltagande observation 
genomförs till skillnad från en vanlig intervju ute på fältet och styrkan med denna 
metod ligger främst i att observationen blir en direkt erfarenhet till skillnad från 
intervjudata som blir en andrahandsredogörelse (Merriam, 1994). Vår utgångspunkt, att 
vissa delar innefattar mer intervjuliknande former, stöds också av Merriam (1994) som 
menar att fältarbete och fältundersökningar ofta täcker både observation och intervju 
vilket i kombination med källanalys möjliggör en holistisk tolkning av situationen. Det 
är dock viktigt att påpeka att deltagande observation är förknippat med problem vilket 
tydligast ter sig som skevhet, �bias�, men även den subjektivitet vilken forskaren för 
med sig in i situationen. �En observatör kan inte undgå att påverka och bli påverkad av 
miljön och detta samspel kan leda till att bilden av situationen blir förvrängd� 
(Merriam, 1994, p 116). Härigenom belyses att metoden som fallstudien bygger på är 
behäftad med vissa problem, men att vi med övertygelse anser detta vara den mest 
lämpade för vår studie. 
 
Kärnverksamheten hos det valda objektet är försäljning av livsmedel. Valet av just detta 
objekt härrör till att verksamheten enligt oss på ett tydligt sätt innefattar de fyra 
perspektiven men även på grund av en tro om att känslans roll är explicit i denna typ av 
organisation. Känslans roll skall dock inte ses som mer kopplad till 
livsmedelsbranschen än någon annan bransch utan snarast som att känslans roll blir 
aktuell att studera i alla organisationer vilket också litteraturgenomgången kan sägas 
bekräfta. 
 
Den empiriska studien är gjord på en mindre dagligvarubutik i Stockholms ytterstad. 
Butiken har cirka 20 personer fast anställda. Utifrån ett slumpvist urval fördes samtal 
med sex stycken butiksanställda samt en något längre intervju med butikschefen. 
Samtalen med de anställda fördes under arbetets gång vilket samtidigt möjliggjorde en 
deltagande observation. Detta tillvägagångssätt har fördelar i och med att respondenten 
befinner sig i en situation där vi anser det lättare att fånga upp känslomässiga aspekter 
som exempelvis diskussioner anställda emellan eller med en kund. En kortare intervju 
utfördes också med ett antal kunder. 
 

3.3 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ett resultat kan upprepas. Detta har alltid 
varit en svårighet för samhällsvetenskapen eftersom människans beteende inte är 
statiskt utan föränderligt. Uppfattningen inom traditionell experimentell forskning har 
varit att upptäcka kausala samband mellan variablerna för att skapa lagar. Kvalitativ 
forskning strävar däremot inte efter att isolera lagar utan snarare efter att beskriva och 
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förklara världen utifrån hur aktörerna som verkar i den uppfattar den. Med tanke på att 
det finns många tolkningar av vad som sker kan vi heller inte utgå från några fasta 
referenspunkter för att upprepade gånger mäta ett fenomen. Eftersom 
tillvägagångssättet under en kvalitativ fallstudie förklaras först i efterhand kan inte 
begreppet reliabilitet tillämpas på ett meningsfullt sätt. En upprepning av en kvalitativ 
undersökning kommer alltså inte att ge samma resultat vilket dock inte misskrediterar 
den första undersökningens resultat utan dessa ska ses som giltiga tills de motsägs av 
ny information (Merriam, 1994). Resonemanget belyser den komplexitet som en 
kvalitativ deltagande observation ställs inför men understryker också att studien inte 
ämnar motsäga tidigare undersökningar utan snarare skall ses ligga i frontlinjen. 
 

3.4 Metodavgränsningar 
Studien skall inte, med sina slutsatser ses som ett avslut, utan som en början på 
utforskandet av emotionella aspekter på företagande och management. Med 
utgångspunkt på tidsaspekten inkluderar studien färre fall, framför fler, och djup 
framför bredd. Det medför att studien inte avser att göra anspråk på generaliseringar, 
utan ligger till större utsträckning som grund för förståelse. Studien utgår från en 
tolkande ansats och därmed minskar dess möjlighet till generaliseringar av slutsatserna. 
 

4 Analys och bidrag till modellen  
 
Följande analys är uppdelad i tre centrala avsnitt. Avsnitten, Subjektivt kännande 
tillstånd, Värdeskapande och Emotionens roll för fyra grupper. Analysen syftar till att 
utreda och operationalisera studiens teoretiska ramverk och på så vis bilda ett 
underlag för ett konceptuellt ramverk. Studiens andra syfte fullgörs därefter genom att 
de tre bidragen, under rubriken Resultat, länkas samman till ett konceptuellt ramverk, 
vilket sker genom skapandet av en visuell modell.   

 

4.1 Subjektivt kännande tillstånd 
Utifrån teorin kan vi förstå att individen måste uppfatta eller bedöma någon form av 
stimuli för att en känsla ska erfaras. Vidare att stimuli härstammar från individens yttre 
omgivning och att den leder till att någon form av förändring sker i individens 
sinnesintryck. Förändringen i sinnesintrycket kan sedan förstås som att individen 
upplever och/eller erfar en känsla. Känslan kan på så vis ses inneha en slags 
signalerande funktion, på denna förändring, och påverkar individen både i sinnet och i 
kroppen. Förändring eller den erfarna känslan får sedan betydelse för hur individen 
väljer att agera i olika avseenden. Känslan kan därmed anses utgöra en grund för 
förståelsen av varför en enskild individ och individer tillsammans uppvisar ett visst 
beteende.  
 
I studien tillsammans med den teoretiska beskrivningen kan vi förstå att orsakerna 
bakom en erfaren känsla kan anses tillhöra två fält av förståelse. Det ena fältet refererar 
orsakerna tillbaka till den enskilda individen utifrån fysiska/kognitiva beskrivningar, så 
kallade Basic emotions. I studien framkom exempel på sådana förklaringar. Flera av 
dessa hade sin utgångspunkt i uttrycket: �ha en dålig dag�. Respondenterna beskrev 
dessa dagar med innehåll av sinnesintryck såsom irritation, trötthet, vantrivsel, 
otillräcklighet med mera. I anslutning till dessa förklaringar går det även att tolka det så 
att majoriteten av respondenterna främst härledde orsaken till sinnesuttryck utifrån 
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något både fysiskt och kognitivt, �något som händer i kroppen, i hjärnan�. 
Beskrivningar av känslans orsaker fick på så vis även sin förklaring i fysiska termer 
såsom sömnlöshet, hög arbetsbörda, vädret med mera. Orsaken bakom basic emotions 
kan därmed förstås som känslor kopplade till den enskilda individen och något som 
forskaren relativt enkelt kan härleda till en orsak eller förändring. 
 
Det andra fältet utgår från de interaktioner som individen befinner sig i samt reagerar 
och reflekterar över, så kallade Social emotions. Dessa ses ofta som socialt 
konstruerade då de är känslor som inkluderar andra än den enskilda individen och 
uppkommer inte utan någon form av interaktion. Enligt teorin kan en sådan förståelse 
vara behjälplig då orsakerna till en känslas tillstånd är svåra att se och oklara att 
härleda. Ett tillfälle då känslans bakomliggande orsak är svår att finna en förklaring till, 
och då bättre kan förstås genom den interaktion och situation den enskilde individen 
befinner sig i, är då medarbetare och chefer uttrycker begrepp som arbetsglädje, tillit, 
förtroende, otillräcklighet med flera. Orsakerna bakom dessa känslors uppkomst och 
varför dessa respondenter erfar dem kan få sin förklaring utifrån de interaktioner de 
ingår med andra på arbetsplatsen. På så vis är kan känslor bättre förstås om de betraktas 
som socialt konstruerade. 
 
Således förstår vi att en erfaren känslas orsaker kan fångas utifrån två olika fält. 
Beroende på fält kan vi se att känslan får sin förklaring. Det för med sig och bekräftas i 
det teoretiska underlaget genom Cornelius där hon för fram att en definition av 
begreppet känsla reflekterar forskarens egna forskningsintressen, metodiska och 
teoretiska inriktning. Det kan således innebära att synligheten eller på det sätt som vi 
studerar känslan härrör och påverkas från och av dess teoretiska förklaring. En sådan 
insikt gör det fördelaktigt att använda fler än ett fält i förståelsen av känslan, då det 
skulle kunna hjälpa forskaren att minska sin egen påverkan. Vidare kan användandet av 
fler fält leda till att känslans roll studeras utifrån ett mer analytiskt stimulerande och 
objektivt förhållningssätt 2. Exempel på detta kan vi se genom den uttryckta känslan 
otillräcklighet. Den känslan kan få sin förklaring utifrån båda fälten. Som en basic 
emotion framkommer i studien att känslan kan förstås som en konsekvens av en hög 
arbetsbörda eller bristande kompetens hos individen. Som en social emotion kan vi i 
studien finna att samma benämning får sin förklaring utifrån att individen har problem 
att kommunicera inom gruppen, och att en av orsakerna är relationen mellan 
gruppmedlemmarna och individen. Samtidigt blev det tydligt i en av observationerna 
att upplevelsen av otillräcklighet delades av en annan arbetsgrupp. Genom att använda 
det ena fältets förklaring kan det således komplettera det andra, men ibland även bidra 
till viss motsägelse. Samtidigt är det inget som utesluter att upplevelsen av 
otillräcklighet kan förstås som både beroende på arbetsbörda, relationen till gruppen 
och gruppens delade upplevelse. Detta för oss även in på nästa del, subjektiviteten.  
 
I såväl studien som i teorin blir det tydligt att känslans innebörd och definition är 
skiftande. I teorin förklarar vi det som om det råder en oenighet kring begreppets 
innebörd. En oenighet, som utifrån den teoretiska inramningen, kan anses vara legitim. 
Detta därför att själva begreppet emotion och känsla har en karaktär att vara användbar 
på olika sätt med olika innebörder i skiftande situationer, det vill säga begreppen är 
mångtydiga, vilket även studiens observationer bekräftar. Begreppen som uttrycker 
känslan är dock inte innehållslösa. Teorin hjälper oss att hantera detta problem, genom 

                                                
2 Med analytiskt stimulerande menar vi att fälten emellanåt skapar motsägelser i vilka nya 
frågor väcks och objektivt genom den kompletterande effekten mellan fälten.  
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att vi förstår och hanterar begreppens innebörd genom att se till dess tillämpning, vilket 
för med sig att vi även bör försöka förstå den situation som begreppet används i. 
Innebörden blir på så vis subjektiv då den enskilda individen avgör på det sätt de 
tillämpar uttrycket, men även kontextuellt beroende och härledbart. Orsaken till att 
oenigheten är legitim är beroende på skillnader i bakgrund, personliga erfarenheter, 
olika tradition, ålder, värderingar med mera samt att vi oftast befinner oss i olika 
uppfattningar av kontexten. Vi kan på så vis förstå att användandet av känslan och dess 
begrepp kräver att vi ser det i sin tillämpning. Det i sin tur för med sig ett behov av att 
finna en lämplig metod. Ett lämpligt angreppssätt är det som i teorin av, Ashforth och 
Humphrey (1995), väljer att kalla en �middle-ground interpretive approach�. Ett 
sådant angreppssätt tillsammans med idén om en legitim oenighet gör att vi finner 
tolkningen central för förståelsen. Det blir via den enskilda tolkningen av känslans 
tillämpning samt omgivande kontext som avgör dess betydelse och innebörd.  
 
I studien framkommer att känslan ofta härleds till andra liknande uttryck som humör 
uppfattning, attityd och som i teorin till sådana som affektion och kännande. Teorin 
hjälper oss förstå att känslan som fenomen och begrepp innehåller nyanser och 
skiftningar, genom att det förekommer känslomässiga aspekter även i andra 
konstruktioner av begrepp. Likväl som i teorin kan inte en fullständigt definierad 
skiljelinje och konstruktion mellan dessa göras utan mer omfattande utläggningar. Nog 
för att förståelse kring var och ett av dessa begrepp är viktiga, skulle en sådan utredning 
förmodligen inte bättre lyckas fånga känslans roll i företagets värdeskapande. Istället 
kan det, tillsammans med ovan resonemang om att se känslan som subjektiv genom att 
låta dess tillämpning definiera den, bli fruktbart att anta ett bredare förhållningssätt. Ett 
sådant skulle inkludera alla konstruktioner och känslans definition skulle få en innebörd 
som blev mer nyanserad. Dess beskrivning kan då ses som dels ett fixerat tillstånd dels 
som ett mer pågående tillstånd. Om begreppen känsla och emotion kan ses beskriva och 
föra förståelsen till ett mer fixerat tillstånd, kan exempelvis begreppen affektion och 
humör föra förståelsen mer mot något som är rörligt och pågående. 
 
På så vis kan vi påstå att känslan kan förstås som ett tillstånd, som får sin betydelse 
efter dess tillämpning och blir på så vis högst subjektiv. Det ger ett följande bidrag till 
modellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Subjektivt kännande tillstånd 

4.2 Värdeskapande 
Värdeskapande är ett sätt att beskriva företagets primära syfte och aktivitet, men även 
centralt för dess överlevnad. Skapandet av värde innebär i sin enklaste form en 
omvandling av resurser till olika värden. Utifrån företagsekonomisk teori syftar denna 
omvandling till att generera monetära värden, genom utbyte med företagets omgivning. 
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Dessa bör på långsikt överstiga de monetära värden som satsade resurser har och 
utbytet vara långsiktigt. Olika företag har olika förmåga att hantera och utveckla denna 
omvandling och utbyte. I studien är det uppenbart att företaget har avsikten att generera 
monetära värden som överstiger värdet på de satsade resurserna. Företagets primära 
tillvägagångssätt är försäljning av livsmedel, och försäljningen sker med målsättningen 
att skapa ett överskott.  
 
Förmågan att utveckla omvandlingen beror dels på vad resurserna består av, dels vilka 
företaget kan tillgå. Omvandlingen kan ses bestå av aktiviteter, och förmågan att utföra 
aktiviteten och utveckla dess effektivitet bygger enligt Lawson & Hepp på 
medarbetarens egenskaper samt nivå av kompetens, erfarenhet och andra färdigheter. 
På så vis kopplas omvandlingen till de individer som ingår i den. Vart och hur vi väljer 
att avgränsa omvandlingen påverkar vilka individer som kan anses ingå i 
omvandlingen. Både i teorin och i studien sätter det fokus på utveckling av dessa 
egenskaper och nivåer hos individen. I studien finner vi att väsentliga resurser avsätts 
för detta. I teorin förstår vi att framgång enligt Ulrich kan nås genom att avdelningar 
eller ansvarsområden som hanterar dessa individer är framgångsrika i sitt arbete att 
hjälpa till att skapa fruktbara kundrelationer, bland medarbetare stärka kompetensen 
och engagemanget, för ledaren utveckla möjligheter att agera utifrån strategier och för 
investerare och ägare att skapa förtroende för företagets förmåga att skapa framtida 
värde. Därmed kan även en avgränsning ske rörande vilka som kan anses ingå i 
omvandlingen. 
 
Omvandlingen kan vidare i teorin förstås och kopplas till tre nivåer. En strategisk nivå 
att planera på lång sikt genom mål och strategier, att på en taktisk nivå implementera de 
valda strategierna och på en operativ nivå utföra det på det mest produktiva och 
effektiva sättet. I studien blir den operativa och taktiska mer synliga än den strategiska. 
Däremot förekommer en strategisk, men upplevs inte ingå som nivå i den enskilda 
enheten. Därmed kan det bekräftas att företagets agerande kan förstås ske på tre nivåer.   
 

4.3 Emotionens roll för fyra grupper 

4.3.1 Ägarperspektivet 
I studien uppstod aldrig möjligheten att direkt få föra en dialog med någon av ägarna 
till organisationen för att kunna jämföra det emotionella kapitalets konstruktion med 
deras uppfattning. Det förde med sig att vi istället sökte dess förståelse utifrån den 
enskilda studerade enheten.  
 
I anslutning till att respondenter i ledande position skulle förstå innebörden av vår 
studie uppkom många frågor, angående vad vi det var vi avsåg fånga. Vid svar på 
dessa, beskrev vi iden om att kunna förstå företaget utifrån ett något kallat emotionellt 
kapital, kunde vi observera positiva men förvånande reaktioner. Begreppet var inte 
något de var vana vid eller ens tidigare hört. När vi däremot utvecklade våra 
beskrivningar genom dess relation till human kapital och intellektuellt kapital (så som 
förklaras i teorin), observerades att respondentens förvåning övergick till instämmande 
kommentarer och entusiasm. Observationen kan få många tolkningar men något som 
blev centralt var att begreppets förståelse, precis som beskrivet i det teoretiska 
underlaget, är beroende av kopplingen till dels individen i företaget dels till de 
intentioner och energi som krävs för att individen ska utveckla sin förmåga och 
kompetens. Respondenternas ökade entusiasm kan tolkas och ses bekräfta att ett 
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emotionellt perspektiv på relationer mellan olika tillgångar ger dem ett ökat 
förklaringsvärde, det vill säga förmågan att förstå företaget gynnas av ett emotionellt 
perspektiv på kapital och tillgångar. Det bekräftas vidare genom det faktum att några 
respondenter även ansåg att beskrivningen stämde in på erfarenheter från andra 
anställningar.  
 
I det teoretiska underlaget förklaras att ett emotionellt kapital bör förstås som något 
som i ett värdekedjeperspektiv föregår det intellektuella kapitalet och på så vi utgör en 
förutsättning för dess tillväxt. Den nuvarande butikschefen, tillika ledaren, i vår studie 
påpekade att denne vid nyanställningar till stor del utgår från känslan och bedömer 
egenskaper såsom � trevlighet, glädje, engagemang, och tillit� som mycket viktiga och 
som positiva och eftertraktade egenskaper, medan egenskaper som �blyghet eller 
nonchalans� som något negativt och icke önskvärt. Vi kan förstå det som att ledarens 
erfarenhet är den att de förra egenskaperna gör att medarbetaren fungerar bättre i 
arbetsgruppen och de ökar möjligheten för företaget att ge kunden bra service. Således 
kan vi se dessa emotionella egenskaper, bidra till att stärka företagets förmåga i 
avseende att skapa, av ledningen, önskvärda värden. Utifrån teorin kan en tolkning vara 
att det är egenskapernas möjlighet att stärka det intellektuella kapitalet i form av både 
kundtillfredställelse och medarbetarens möjlighet att fungera i arbetsgruppen, som 
eftersträvas och stimuleras med hjälp av egenskaperna. I motsats till det, blir ett blygt 
eller nonchalant beteende en belastning för företagets möjligheter att tillfredställa 
kunden och individens kommunikation med arbetskamrater, och kan generera både 
ångest och stress, vilket inte blir eftersträvansvärt. Utifrån Thomson kan egenskaperna 
förstås genom att de bidrar till företagets emotionella kapital, vilka får betydelse för 
dess förmåga att generera och utveckla andra kapital. Ur ett ägarrelaterat perspektiv kan 
en sådan förståelse vinna en viktig strategisk insikt, genom att ett stimulerat och stärkt 
emotionellt kapital kan bidra till att utveckla företagens övriga kapital som i sin tur kan 
uppbringa konkurrensfördelar.  
 
I fallstudien finner vi även en annan aspekt som kan kopplas till den teoretiska 
förklaringen. I fallstudien framkommer en form av allmän kommunicerad uppfattning 
om att relationen mellan medarbetaren och ledaren är av mycket stor betydelse. I den 
teoretiska referensramen lyfter Abeysekera fram rollen känslan, av förtroende, spelar i 
företagets värdeskapande. Butikschefen säger att: �Det handlar om att bygga upp 
positiva förhållanden och verkligen se medarbetarna för att skapa ett ömsesidigt 
förtroende.� Medarbetaren kopplar förtroendet främst till att ansvara för inköp och 
olika delar av verksamheten. En återger att �� att chefen har förtroende för mig, mitt 
arbete, gör ju att jag känner mer ansvar, alltså man skulle kunna säga att man 
förmodligen inte skulle ansvara och utveckla sina grejer lika mycket annars, skulle inte 
kännas givande�. En annan �� jobbade tidigare för en chef, ja eller hela företaget 
liksom, där fanns inget förtroende alls. Alla liksom sket i att göra rent och så, allt blev 
bara sämre och sämre. Man kunde se att vi både tappade kunder och att trasiga saker 
bara blev liggande utan åtgärder�. Känslan av förtroende får betydelse. Enligt både 
ledaren och medarbetaren påverkar en sådan känsla medarbetaren att ta ansvar för sitt 
område samt utveckla områdets möjligheter. Vi kan förstå det som att olika nivåer av 
individens intentioner, energi och moral kan förstås utifrån att de påverkas av en känsla, 
exempelvis som i detta fall den som innebär en upplevelse och uttryck av förtroende. 
En frånvaro eller en mycket liten upplevelse av den känslan leder till minskande nivåer, 
och påverkar medarbetarens intention att exempelvis underhålla företagets fasta 
tillgångar. På så vis får känslan en direkt effekt på företagets möjligheter att skapa 
värde i framtiden, och tillståndet bör beaktas som en belastning för företaget. I motsatt 
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förhållande kan vi förstå att en stor närvaro av känslan istället leder till högre nivåer, av 
medarbetarens intentioner att ta ett ansvar för underhåll av företagets fasta tillgångar. 
Samtidigt får känslan betydelse för dennes energi att verka för att arbetet utvecklas, 
vilket ur ett ägarperspektiv ökar möjligheterna för företaget att bli mer produktivt och 
således på lång sikt mer lönsamt.  

4.3.2 Ledarperspektivet 
Den osäkerhet som Tran tror föreligga bland ledare om deras möjlighet att påverka en 
organisations emotionella klimat, finner vi inte förekomma utifrån studien. Ledaren 
uttrycker att hon tror att en människa har möjlighet att påverka andras känslor och 
därmed att hon själv innehar den möjligheten. En före detta butikschef, numera 
medarbetare, menade att för att skäl till att använda begreppet emotionell intelligens i 
mening att bringa förståelse för känslan i ett leda andra så måste förståelse för ens egna 
känslor innehas först, vilket även Alm påstår. Det kan därmed enligt oss tolkas som 
stöd för att medvetenhet om påverkan finns. Vidare ger det även ett 
ledarskapsperspektiv. Emotionell intelligens som Palmer menar, handlar om 
möjligheter att effektivt hantera både egna och andras känslor vilket i relation till 
ledarens åligganden således även ger skäl för att reflektera över detta på taktisk nivå. 
 
Ledaren anser att känslor, både egna och medarbetares, som förekommer på 
arbetsplatsen tenderar att smitta av sig och forma klimatet. Med den uppfattningen kan 
vi tolka det som att genom att bara ha tagit känslan för givet, i och med att hon menar 
att känslor förekommer, så har den första komponenten i Mayer & Saloveys emotionellt 
intelligenta arbetssätt gjorts, nämligen en identifiering. Att hon vidare anser att känslan 
kan smitta av sig är förenligt med vad Goleman menar och visar på en förståelse av 
känslan, vilket utgör den andra komponenten. Det för med sig att hon då också skulle 
kunna använda känslan som ett styrmedel vilket fullgör den tredje och fjärde 
komponenten. Denna medvetenhet om känslan underlättar, såsom Goleman framhäver, 
ett nyttjande av olika kompetenser som exempelvis inflytande, kommunikation och 
konflikthantering. Ledaren berättar att det för henne är viktigt att medarbetarna mår bra 
och att de skall veta att de kan prata med henne om det är någon som behöver det. 
Vidare för hon fram att det för henne ligger en stor betydelse i att se arbetaren och ofta 
finnas i närheten av densamme ute i butiken och inte endast befinna sig på kontoret. 
Ledaren använder sig av ordspråket �Syns du inte så dör du� i syfte att beskriva hur 
hon tror människan tänker och fungerar och därmed även medarbetaren. Närheten kan 
tolkas hjälpa ledaren med att påverka social emotions i och med den nära interaktionen 
som möjliggörs mellan medarbetaren och ledaren. En nära kontaktsituation kan således 
sägas ge större möjligheter för att förstå känslor som existerar och styra dessa.  
 
Såsom ledarskapet i empirin framträder, anser vi att en liknelse med Ashforth & 
Humphreys transformativa ledarskap blir användbar. Motivationen som ledaren 
eftersträvar nå ut till medarbetarna bygger på synliggörandet av dem. Att ge 
uppmärksamhet, beröm och bekräftelse blir viktiga aspekter i syfte att skapa positiva 
känslor. Ledaren anser att om en medarbetare är positiv så gör den ett bättre arbete 
vilket hon genom föregående aspekter menar kunna uppbringa. Detta kan sägas 
överrensstämma med vad Goleman lyfter fram om att positiva känslor inom en 
organisation grundar sig till stor del i vilka känslor som ledaren förmedlar. Genom 
antagandet om känslors förmåga att smitta av sig kan det utifrån ett transformativt 
ledarskap tolkas som att ledaren lyckats påverka känslor genom medarbetarnas 
upplevelse av deras kollektiva tillhörighet, nämligen ett positivt arbetslag. Ledarskapet 
kan anses vara transformativt utifrån ledarens sätt att se på organisationen och där 
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monetära incitament inte är dominerande för de anställdas motivation. Ledaren 
framhöll �Att ge blommor en gång i veckan tröttnar man på, istället är det bättre att se 
medarbetaren hela tiden och ge olika typer av bekräftelse�.  
 
Såsom Gardner fann i sin studie, finner vi således efter ovan resonemang tillsammans 
med ledarens eget uttalande om sin förmåga att hantera egna samt andras känslor att 
ledaren kan ses som transformativ med känslan som det centrala. 
 

4.3.4 Medarbetaren  
Utifrån studien kan vi urskilja att det fenomen som Mann benämner �have a nice day�- 
kultur blir synligt. Samtliga intervjuade och observerade medarbetare uttalade eller 
visade uttryckligen ett gemensamt förhållningssätt till vad som var den mest 
betydelsefulla aspekten i deras arbete, nämligen kundbemötandet och menade att 
kunden alltid skulle utgöra det centrala och bemötas med ett leende. Detta 
förhållningssätt kunde även, såsom Lashley menar, påträffas i skrivna ordalag från 
företagets centrala organisation med exempel som; �Var uppmärksam så att du snabbt 
märker om någon behöver hjälp� och �Med ett leende kommer man långt�.  
 
Förhållningssättets uttryck anser vi blev tydligt genom att medarbetarna ständigt log 
samt hälsade glatt på varje kund som de mötte. Dessa samstämmiga känslor som vi 
upplevde bland medarbetarna på arbetsplatsen får enligt oss en kollektiv innebörd och 
skapar ett emotionellt klimat vilket Tran menar ligger till grund för hur organisationen 
som enhet kommunicerar internt och externt. Dessa känslor skiljer sig från social 
emotions genom att de enligt oss inkluderar en öppen och av majoriteten delad 
uppfattning, vilket kan påstås konstituera det emotionella klimatet, det vill säga att 
emotionen endast kan förstås som det gemensamt uttalade. Det emotionella klimatet 
kan ses som alla subjektiva uppfattningar som i en allokerad form bekräftas och är 
öppna att kommunicera för såväl chefer, medarbetare och ägare. 
 
Ytterligare en aspekt som kan skönjas är Trans beskrivning av hur det emotionella 
klimatet kan påverka organisationsdynamiken positivt. Ett flertal av de intervjuade 
medarbetarna menar att de kan styra mycket av sitt arbete själva: �Friheten från chefen 
är viktig och gör att engagemanget ökar� och �Om det funnits regler och en misstro 
mot personalen hade organisationen påverkats negativt�. Vi kan också själva 
observera att medarbetarna uppvisar ett stort engagemang i sitt arbete vilket vi tolkar 
som att friheten och de möjligheter en enskild medarbetare ges att öka sin självkänsla, 
påverkar kreativiteten och idé-genereringen positivt. 
 
Friheten som medarbetarna har kan ses som ett försök av ledaren att anamma ett 
förhållningssätt som går i linje med vad Lashley kallar �empowerment�. Genom att 
försöka skapa eller föra över känslor som exempelvis tillit ger, tolkar vi som att ledaren 
i vår studie har lyckats minska eller åtminstone berett en god grund för att �have a nice 
day syndrome� inte ska behöva uppkomma.  
 
Studien styrker att medarbetaren är en individ fylld av känslor. Genom att påstå detta 
faller det sig enligt oss naturligt att känslans betydelse i medarbetarens roll kan ses 
genom att beakta begreppet �emotional labour�. Mann beskriver �emotional labour� 
som simulering av erfarna känslor och/eller ett döljande av dessa. Genom en tro att 
människan är kapabel att utföra �emotional labour� friktionsfritt och utan konsekvenser 
sammankopplat med en uppfattning om att medarbetaren först och främst är en 
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människa, blir detta ohållbart vilket teorin likväl erkänner. Med utgångspunkt i studien 
och vad medarbetarna själva anser, menar de att de inte har några problem med att 
utöva �emotional labour�. Negativa konsekvenser som det av Hochschild beskrivna 
fenomenet �a principle of emotive dissonance� kan resultera i, vilken utgår från att 
känslor behöver ändras för arbetets skull, låter sig sålunda inte identifieras. 
 
Medarbetarna menar att de inte känner förvirring över den egna identiteten och 
upplever ingen stress över kundbemötandet. Stress medger dock samtliga medarbetare 
att de tidvis känner, men hävdar att de inte låter denna gå ut över kunderna eller att den 
skulle uppstå på grund av kundbemötande. I stället menar medarbetarna att det är andra 
mer praktiska göromål som kan bli för omfattande att hantera och på så vis uppta tid 
som hellre skulle ha lagts på kunden. Emellertid nämner flera av dem att de gärna går 
ifrån platser där möten med kunder kan ske då de känner att de inte mår bra eller är 
irriterade. Med det sagt kan vi tolka det som en bekräftelse på att �emotional labour� är 
en komplicerad utövning som människan inte alltid utan problem är skapt för att bruka. 
Trots det menar Hochschild att �emotional labour� är en nödvändighet och att utan dess 
praktiserande skulle kvaliteten på servicen avta och i en del fall göra den omöjlig att 
utföra. Nödvändigheten kan kopplas till att medarbetaren återigen i första hand är en 
människa som genomsyras av både positiva och negativa känslor. Studien styrker 
Hochschilds synsätt: �Kunder kan försvinna om negativa känslor visas� och �Känslor 
som hänger ihop med det privata ska lämnas utanför arbetsplatsen�. 
 
Vanmaanen & Kunda framhåller att det för många människor ligger en svårighet i att 
hålla isär �feeling� och �display rules�. Dock finner vi att studien talar emot detta och 
att majoriteten av medarbetarna hade det förhållningssätt som Hochschild kallar 
�surface acting� vilket innebär att medarbetarna klart ansåg sig kunna skilja på de 
känslor som upplevdes och de som visades. Som en av medarbetarna uttrycker det: 
�Jag är som en kameleont, men kan separera mig själv från min roll.� Detta går i linje 
med Hochschilds andra inställning med undantag för att majoriteten inte kände sig 
obekväma i att simulera känslor. En före detta butikschef menade dock i förhållande till 
detta att simulering av känslor lönar sig inte. De medarbetare som inte utövade �surface 
acting� tenderade att identifieras mer med �deep acting� på så vis att de gick in i sin roll 
så mycket att de både trodde och ansåg sig vara ett med yrkesrollen alternativt menade 
att denna roll speglade deras identitet. Detta överensstämmer med Ashforth & 
Humphreys och Abialas resonemang. När medarbetaren går in i rollen djupt och 
upplever det som att de känslor som måste visas är i samklang med de som de känner, 
kan vi utifrån Mann tolka det som �emotional harmony� existerar och därmed ingen 
�emotional labour�.  

4.3.4 Kundperspektivet 
Att kunden har en mycket viktig roll i ett företags värdeskapande står klart. Kunden kan 
ses som den sista och kanske viktigaste länken i värdekedjan. Arbetet från både 
strategisk, taktisk och operativ nivå syftar till att öka omsättningen genom påverkan på 
olika grupper av människor i organisationen som slutligen avser få påverkan på 
kundens köp beteende. 
Sett utifrån Mullers tre köpfaser kan vi identifiera samtliga hos både medarbetare och 
kunder i vår fallstudie. Fokus och medvetenhet tenderar att ligga på själva 
interaktionsfasen för båda parterna men det går även att uttyda att efterköpsfasen som 
syftar till att påverka en ny förköpsfas blir viktig. Flera intervjuade kunder berättar om 
hur de återkommer till butiken på grund av igenkännande och ett trevligt bemötande 
från personalen. Känslan i efterköpsfasen, det vill säga hur kunden känner efter det att 



     Emotionellt värdeskapande 

 36

den lämnat butiken, blir ett betydelsefullt incitament för en ny förköpsfas. Således 
skapar kunden en relation eller ett förhållningssätt till butiken där känslan kan ses 
utgöra en central roll. 
 
Utifrån studien uppfattar vi det som påtagligt att känslor som upplevs i anslutning till 
butiken kan förstås som Liljander och Strandviks både reaktiva och målinriktade 
känslor, beroende på vem som upplever dem. En kund beskriver hur hon ofta ser äldre 
människor som genom att besöka butiken får ett socialt utbyte vilket kan ses som en 
mer målinriktad känsla. Det upplevda sociala utbytet kunde även observeras och flera 
kunder poängterade även att ett positivt serviceklimat var något som lockade. Det 
skulle således kunna ses, såsom Bardzil och Slaski menar, leda till ökad 
kundtillfredsställelse. Det är dock de reaktiva känslorna som blir mest tydliga i butiken 
där både anställda och kunder uppvisar en medvetenhet om att den givna servicen är 
mycket viktig. Skillnaden i detta fall, mellan de reaktiva och målinriktade känslorna, 
blir hårfin, men det som skiljer dessa åt är avsikten kunden har med sitt besök. Hos 
flera av medarbetarna betonas vikten av att kundbemötande och service har direkt 
påverkan på försäljningen. En svårighet för medarbetarna i mötet med kunden blir att 
identifiera den typ av service som kunden efterfrågar. De intervjuade kunderna visar 
skilda uppfattningar på vad som är bra service där alltifrån utökad chark och korta 
kassaköer till att personalen är trevlig och tillgodoser det som efterfrågas blir viktiga 
aspekter. Detta kan ställas i relation till vad Hurley anser ha betydelse för 
serviceupplevelsen, nämligen kundförväntningar. 
 
Att kunder uppvisar olika känslomässiga reaktioner och har olika toleransnivå såsom 
Liljander och Strandvik menar, bekräftas också i studien. En kund menar att hon kan ha 
överseende för dåligt bemötande vid enstaka tillfällen medan en annan kund säger sig 
vara medveten om att anställda kan ha en dålig dag men �bör veta vad service är och 
kunna hålla masken�. Flera av de intervjuade kunderna menar att de kan se om 
personalen simulerar känslor. Vilka känslomässiga reaktioner dessa simulerade känslor 
får är dock ytterst subjektivt och beskrivs av vissa som �att vara serviceminded� men 
av andra som �det är viktigt att personalen verkligen bryr sig�.  
 
Utifrån framförallt observationer men även kunders egna åsikter kan det sålunda tolkas 
som att det dilemma en servicegivare står inför, som Price för fram, inte kunde påvisas.  
Ingen av kunderna verkade känna sig obekväma med att de anställda var för personliga, 
utan snarare tolkar vi det som att en del verkligen förväntade sig det.  
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5. Resultat och Modell 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figur 2 Fyra perspektiv på känslans roll 

Ovan figur konstituerar uppsatsens primära syfte där det teoretiska ramverket 
sammanförs med analysen och skapar en helhet. Vi kan förstå modellen med hjälp av 
dess delar samt delarnas förhållande till varandra. 
 
Analysen bär med sig att känslans innebörd med fördel kan förstås som ett subjektivt 
kännande tillstånd, som får sin betydelse genom sin enskilda, sociala eller kollektiva 
tillämpning. En förståelse av tillämpningen kan erhållas, med hjälp av den enskilda 
tolkningen, vilken i sin tur påverkar flera variabler hos tolkaren med ursprung hos 
individen och dennes omgivning, det vill säga kontexten. 
 
Detta innebär att den enskilda tolkningen beror på vad individen lägger i begreppet men 
även hur denne använder det och hur och vad forskaren gör. Kontexten påverkar alltså 
känslan och ger den sin betydelse vilket gör att det subjektivt kännande tillståndet blir 
ett sätt att förstå känslan.  
 
Relationen som emotionen får till värdeskapandet sker genom att en tolkande förståelse 
av känslan gör den användarvänlig. Vi skulle sålunda kunna förstå känslan som det 
subjektiva kännande tillstånd som påverkar företagets resursomvandling. Ett sådant 
förhållningssätt kan anses vara allmänt, men ger den grundläggande förståelsen som 
behövs. Det är dock inte förrän emotionen får sin relation till de fyra perspektiven det 
vill säga emotionellt kapital, emotionell intelligens, emotional labour och emotionell 
kundtillfredsställelse som vi närmar oss känslans roll för värdeskapande. Däremot kan 
inte emotionen som vi definierat den sägas vara tillämpbar i de enskilda perspektiven, 
varpå de inte omsluts av den sfären i modellen. Istället är det värdeskapandets fyra 
intressenter som knyter det subjektiva kännande tillståndet till perspektiven. 
Perspektivens roll är att fånga känslans effekter och påverkan i och på företaget men 
bidrar också till att synliggöra vart känslan kan uppstå. Känslan blir lika viktig på 
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strategisk, taktisk och operativ nivå för företagets värdeskapande och bör behandlas på 
samma sätt som övriga resurser i det strategiska, taktiska och operativa arbetet.  
 
I figuren finner vi en extern sfär och en intern sfär. Deras funktion i förståelsen är att 
synliggöra värdeskapandets två faser. Fasen där ett internt skapande, omvandlingen, 
och fasen där det skapade får sitt värde, utbytet. Olika intressenter och olika perspektiv 
blir väsentliga beroende av vilken sfär som fokuseras, men modellen visar även att 
känslan får en roll i båda, oberoende av vilken som studeras.  

 

6. Slutsats och diskussion 
 
Tidigare forskning har hjälpt oss att finna vart känslan äger rum och var den kan bli 
synlig. Begreppet känsla eller emotion definieras ofta endast utifrån en 
förståelsehorisont. Vi har i denna uppsats visat att en bredare förståelsegrund för 
känslan gör att bilden kan förklaras från att tidigare varit otydlig och komplex till att bli 
någonting som vi kan förstå utifrån ett tolkande angreppssätt. Det framkommer att 
känslan blir högst subjektiv men att den kan tolkas vara både kognitivt, socialt och 
kollektivt upplevd. Genom att sammanföra en rad mer eller mindre uttalade definitioner 
av känslan finner vi med hjälp av att ta hänsyn till den legitima oenigheten och de 
kontextuella förutsättningarna att den går att förstå som ett subjektivt kännande 
tillstånd. Detta förhållningssätt anser vi vara en förutsättning för att sätta känslan i 
relation till värdeskapande. Ett subjektivt kännande tillstånd kan även utgöra en grund 
som framtida forskning med fördel kan utgå ifrån. 
 
Identifikationen och hanteringen av känslan blir viktig på alla nivåer i företaget 
framförallt genom att den påverkas och blir påverkad på olika sätt av alla de fyra olika 
grupperna. Då dagens definition av intellektuellt kapital inte innehåller en emotionell 
dimension, skulle en sådan öka möjligheten för företagets ägare och andra intressenter 
att göra mer rättvisa bedömningar av företagets långsiktiga förmåga till lönsamhet. På 
så vis kan emotionen i ett ägarperspektiv ses utgöra ett kapital, som likt andra tillgångar 
kan öka eller minska beroende av företagets förmåga att hantera dem. Mer ingående 
handlar det om processen, att bestämma företagets mål och strategier vilket kräver ökat 
fokus på känslan som en aspekt vilken aktiverar och påverkar företagets förmåga. 
Känslan på en strategisk nivå får betydelse för företagets möjlighet att behålla värdet på 
sina fasta tillgångar samt utveckla värdet på dess intellektuella tillgångar. 
 
På taktisk nivå blir det en omvandling av strategierna som står i fokus för att kunna 
applicera dessa på en operativ nivå. Det transformativa ledarskapet utgör en bättre 
grund för emotionellt värdeskapande och är ett bättre alternativ än det transaktiva 
ledarskapet som mer appellerar till rationalitet. Ledarens förmåga att förstå och hantera 
sina egna och andras känslor blir avgörande förutsättningar för det transformativa 
ledarskapet. Vi konstaterar också att känslor har en förmåga att smitta av sig och 
därmed bygga upp ett emotionellt klimat. Genom emotionell intelligens blir 
möjligheterna större att påverka klimatet i olika riktningar. Slutsatsen blir alltså att i en 
värdeskapande process så anser vi att ett fokus på utökat transformativt ledarskap leder 
till att mer emotionellt kapital kan frigöras. Det finns på så vis en koppling tillbaka till 
ägaren och det strategiska arbetet. För att en ledare på ett omfångsrikare plan ska kunna 
arbeta mer transformativt finns det även anledning att förhålla sig till det subjektivt 
kännande tillståndet, i syfte att skapa en ökad medvetenhet och förståelse för hur 
känslan fungerar och kan tolkas. 
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På den operativa nivån blir det mottagandet eller konsekvenserna av de aktiverade 
emotionella tillgångarna som påverkar företagets värdeskapande. Exempelvis tillit och 
förtroende kan konstateras skapa positiva känslor hos medarbetare vilket genererar en 
större kreativitet och ett ökat engagemang vilket därmed skapar värde för företaget. 
Utifrån medarbetaren drar vi också slutsatsen att en viss motsägelsefullhet och 
förnekelse råder i anslutning till känslomässiga aspekter. Dessa tar sig främst uttryck i 
att flera medarbetare påtalar att de inte simulerar känslor på jobbet samtidigt som de å 
andra sidan menar att de försöker att undvika att visa eller ta med sig privata känslor 
under arbetstid. Förhållandet uppvisar på så vis en form av självmotsägelse. Att försöka 
agera utan privata känslor och samtidigt undvika att simulera visar att känslans funktion 
blir komplex och dess närvaro inte enkelt låter sig förstås eller förklaras, ens för den 
person det gäller. Detta kan även ses spegla svårigheten i att hantera känslan, den är 
motsägelsefull även för den individ som bär den eller erfar den. I problembakgrundens 
inledande del lyfts ett citat fram som appellerar till att vi i affärer ofta förväntas agera 
utifrån ett opersonligt och tillsynes känslolöst tillstånd. Om vi sätter detta i relation till 
studiens observerade motsägelse kan motsägelsen anses ha sitt ursprung i 
medarbetarens försök att framstå som affärsinriktad eller rationell, genom att försöka 
uppvisa ett avstånd till känslan. Men i samma andetag säger hon emot sig själv, då hon 
inte anser sig simulera känslor på sin arbetspalts. Vår slutsats är dock att utöver att 
känslan bär karaktären av att vara motsägelsefull så är dess förnekelse främst grundad i 
en oförståelse för hur känslor kan förstås och hanteras. På så vis skapar och stärker 
denna studie möjligheten till ökad förståelse inför framtiden men även att känslan kan 
knytas och studeras i anslutning till företagets värdeskapande. Det är således ett gott 
antagande att det finns en stor möjlighet i att företag lägger energi på att först acceptera 
idén om att känslan har betydelse för att sedan göra det möjligt att i egen verksamhet 
synliggöra den i syfte att effektivare kunna utveckla och aktivera sina resurser och 
kapital. 

 

6.1 Avslutande reflektion  
 
En mer generell slutsats som studien pekar på är att den i sig själv kan anses utgöra ett 
slags bevis på att förståelsen för företaget och organisationen kan vidgas genom ett 
emotionellt perspektiv. Hur långt som det sedan är möjligt att härleda känslans 
betydelse är högst filosofiskt. Konstateras kan dock att känslan är och alltid har varit en 
närvarande aspekt i organisationen oavsett om vi studerat den eller inte. Att väva in mer 
känslomässiga aspekter i arbetet med de humana resurserna hjälper oss att skapa en 
verkligare förståelse för organisationen. Frågan som uppkommer i anslutning till detta 
är om vi i och med detta lämnar studien av organisationen för att istället närma oss 
människan och de motsatsförhållanden som hela tiden finns som referenspunkt för de 
känslomässiga tillstånden. Hat får sin betydelse av kärlek och glädje fyller sorgen med 
dess innebörd vilket gör dem inbördes beroende av varandra eftersom det ena inte kan 
uppfattas utan att ställas i relation till det andra. Om känslan i anslutning till detta 
resonemang också ses som subjektiv, oavsett om den delas av andra eller inte, så kan 
den inte existera om den inte har sin motsats. Essensen av detta blir alltså att både 
positiva och negativa känslor florerar inom organisationer där förnekelse av detta 
snarast blir ett bevis på motsatsen. Exempelvis förstår vi att om någon uttrycker att här 
finns förtroende, så har där sannolikt även funnits misstro. Idén om att förklara 
fenomen genom motsatser är ingalunda ny, men i denna studie blir det ändå 
betydelsefullt för den som i framtiden avser studera liknande problem. Frågor som 
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uppkommer och som vidare forskning på området skulle kunna ta fasta på är hur vi ska 
hantera det faktum att varje gång någon påstår att den blivit glad på grund av 
arbetssituationen så vet vi att denna individ på samma arbetsplats och i samma 
arbetssituation känt sig ledsen, sorgsen eller sårad? Hur ska vi kunna ta ett steg vidare 
och utveckla detta resonemang? Genom att utgå från idén om den legitima oenigheten 
skulle denna situation kunna accepteras och införlivas genom att utgå från att båda 
tillstånden existerar direkt någon påstår det ena eller det andra vilket för med sig att vi 
aldrig kan säga att det råder en viss stämning på en arbetsplats eftersom vi vet att ett 
exakt motsatsförhållande råder eller har rått. Detta problem skulle kunna lösas såsom i 
denna studie, genom att hävda att det är den enskilda tolkningen som ger betydelse och 
förståelse för det vi studerar. Men samtidigt ger ett sådant förhållningssätt inte mer än 
en tillfällig bild där betydelsen lika gärna skulle kunna avlösas med dess motsats. Detta 
resonemang pekar både på känslans oerhörda betydelse men även på dess svårighet att 
förstå. Känslan i den organisatoriska kontexten och dess påverkan på värdeskapande är 
långt ifrån tydlig, dock vet vi säkert att den finns där och att den påverkas och blir 
påverkad. 
 

6.2 Framtida forskning 
 
Vi har i denna uppsats skapat ett förhållningssätt och en analytisk modell för att förstå 
emotionellt värdeskapande. Innehållet kan ses som relativt generellt och bör behandlas 
som en förståelsegrund vilket medför det finns många dörrar öppna för framtida 
forskning där fördjupade studier i att förstå känslan på ett mer specifikt sätt blir 
intressanta. Brännpunkten torde ligga på att studera hur tanken kring ett emotionellt 
värdeskapande i sin tur kan generera konkurrensfördelar och därefter utröna eventuella 
arbetssätt för att optimera dessa. Med all sannolikhet finns det en mycket stor potential 
att både teoretiskt och empiriskt förankra fortsatt forskning inom området. 
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