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Sammanfattning    

Denna uppsats handlar om känsloarbete, det vill säga när man i sitt arbete tvingas visa 

upp andra känslor än man i verkligheten känner. Känsloarbete som begrepp myntades 

av sociologen Hochschild 1983 och denna uppsats bygger vidare på den forskning 

som har gjorts på ämnet sedan dess.   

Vi har med hjälp av djupintervjuer och analys inspirerad av Grounded theory 

undersökt hur de anställda vid Länsförsäkringar upplever och hanterar sina känslor i 

interaktionen till kunder. I kundmötet ser vi en spänning i form av den så kallade 

interaktionstriangeln som innebär att kunden, servicearbetaren och organisationen har 

olika mål och förväntningar på servicemötet. Både organisation och kund ställer krav 

på hur den anställda ska uppträda i servicemötet och vilka känslor han eller hon bör 

visa upp. De krav vi upplever oss att ha på vilka känslor vi ska visa upp i en viss 

situation, detta kallar Hochschild för känsloregler.   

Vår slutsats är att känsloarbete förflyttar sig i en modell från krav till kontroll. Kraven 

på vilka känslor som ska visas upp kommer från kunden, organisationen och 

omgivningen. När man har hanterat detta krav uppnår man en form för kontroll.  

Hanteringen av känslorna som uppkommer sker med hjälp av det vi kallat för 

hjälpmedel: Stöd, Erfarenhet, Bild av kund och Kommunikation. Dessa hjälpmedel 

kan användas olika mycket och i olika situationer beroende på servicearbetarens 

situation och möjligheter. Vår slutsats är att dessa hjälpmedel påverkar känsloarbetet 

på olika sätt och vi hoppas att framtida forskning kommer att ytterligare kunna 

beskriva och förklara dessa faktorer. 
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1 Inledning  

Den här uppsatsen handlar om människor i arbete och deras känslor. Den handlar 

också om kundmöten, vilka känslor som kan uppstår i interaktionen mellan två 

människor i ett servicemöte samt hur servicearbetare hanterar dessa känslor. Vi 

hoppas att läsaren kommer att få en djupare förståelse för vad så kallat känsloarbete 

innebär och vilka utmaningar både arbetsgivare och arbetstagare står inför i ett 

servicemöte. Det är uppenbart att intresset för känslor och arbete är stort, både i den 

akademiska världen och utanför. Ett bevis på detta är att vi i vårt sökande av litteratur 

inom detta ämne har hittat forskning som indirekt berör området för denna uppsats 

inom många olika discipliner. Inom företagsekonomin finns exempel på hur kunden 

upplever känslor i servicemötet, inom psykologin hur anställda inom sjukvården 

upplever och hanterar känslor i mötet med patienterna. Samtidigt är begreppet 

känsloarbete, som är ett av de viktigaste begreppen i denna uppsats och som vi 

återkommer till, ett förhållandevis nytt begrepp som myntades av sociologen Arlie 

Hochschild 1983. Den forskning som finns har alltså genomförts de senaste två 

decennierna.  

Undersökningen som ligger till grund för denna uppsats är gjord på en arbetsplats som 

vi har definierat tillhör tjänstesektorn. 

Tjänstesektorns betydelse ökar, allt fler av Sveriges, liksom hela världens befolkning 

arbetar i denna sektor. Redan i slutet av 80-talet arbetade 2/3 av alla yrkesverksamma 

svenskar i servicesektorn.1 Detta innebär att allt fler människor i vårt samhälle möter 

kunder i sitt dagliga arbete. Allt fler företag får också sin inkomst från produktionen 

av tjänster. I och med detta ökar kundbehandlingen och servicens betydelse. Service 

blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Nöjda kunder kommer tillbaka och kunder som 

kommer tillbaka betyder mer intäkter. De anställda kan ses som verktyg, eller vapen i 

kampen om kunden. Som servicearbetare kan man ensam få kunden att känna sig 

speciell, välkommen och genom ett vänligt bemötande få honom eller henne att vilja 

komma tillbaka. Samtidigt kan en anställd med en dålig dag på jobbet, genom ett 

ogenomtänkt skämt eller en sur min skrämma bort en kund och detta kostar pengar. 

Eftersom de anställda påverkar kundmötet i så stor grad har detta blivit en viktig fråga 

för alla företag inom servicebranschen. Fram till idag har det största intresset handlat 
                                                

 

1 Gustavsson 1997 
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om hur kunden upplever mötet, men eftersom den anställda har en så viktig roll i möte 

vill vi att koncentrera oss på vad han eller hon upplever.   

Vår frågeställning handlar om hur man upplever och hanterar känslor i ett 

servicemöte. Vi har undersökt två grupper, med olika arbetsuppgifter och kunder för 

att se vad som påverkar dem i deras upplevelse och hantering av sina egna och 

kundens känslor. Vi har en förhoppning om att våra resultat dels kan ge ett bidrag till 

vidare forskning på området, kanske framför allt inom arbetsvetenskap eftersom 

forskningen fram till idag främst skett inom sociologi och företagsekonomi. Framför 

allt den senare har gjort att forskningen om känslor i servicemötet till stor del tar 

utgångspunkt i kundens upplevelse av interaktionen i servicemötet. Hur kunden 

uppfattar interaktionen avgör ofta om tjänstmötet är ekonomiskt lönsamt eller inte. Vi 

tror dock att den anställdas upplevelser interaktionen är minst lika viktig. Här har 

arbetsvetenskapen en viktig uppgift eftersom den anställdas upplevelse av kundmötet  

inte på samma sätt påverkar ekonomin så få man ha andra syften med denna forskning 

och utveckling. Mätningar kan till exempel göras mot arbetstillfredsställelse för att 

undvika stress relaterad ohälsa etc.   

1.1 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att öka förståelsen för begreppet känsloarbete, hur 

detta uppträder i tjänstesektorn samt hur de känslor som uppkommer i servicemötet 

upplevs och hanteras av servicearbetare. Vi vill med denna uppsats ge tips på några 

punkter som kan diskuteras vidare för det försäkringsbolag vi har undersökt, och 

förhoppningsvis också andra företag i servicesektorn där känsloarbete är en viktig del 

av arbetsvardagen.   

1.2 Frågeställning 

Utifrån vårt syfte har vi formulerat en huvudfrågeställning:  

 

Vilka faktorer påverkar upplevelsen och hanteringen av känslor för den 

anställda i ett kundmöte? 
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Vi har brutit ned vår frågeställning i tre undersökningsbara delfrågor. 

   

 
Existerar känsloarbete på det företag vi har undersökt?  

 
Vilka faktorer som kan påverka den anställdas upplevelse och hantering av 

dessa känslor?   

 

Finns möjligheter för individen och/eller organisationen att påverka hur den 

anställda upplever och hanterar känslor. 
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2 Teori 

I vårt teoriavsnitt kommer vi att med en presentation av tidigare forskning förklara 

och definiera de begrepp som är relevanta för denna uppsats. Vi inleder med en 

genomgång av tjänstesektorn, tjänstemötet och relationerna mellan organisation, 

servicearbetare och kund. Sedan kommer ett avsnitt som tar upp begreppen känslor 

och känsloarbete. Vi kommer också i vårt resultatavsnitt att ta upp ett antal teorier 

som kan förklara och till viss del bekräfta våra resultat.  

2.1 Tjänstesektorn 

Från mitten av 1600-talet lanserade bl.a. Daniel Bell teorier om det så kallade 

postindustriella samhället. Det nya samhället växte fram som ett resultat av en 

omvandling av industrisamhället. Under den utvecklingen ökade betydelsen av 

transporter och offentlig service. Mer pengar spenderades på kläder, boende 

lyxkonsumtion, rekreation och liknande. Därmed, konstaterade Bell, växer en sektor 

av personlig service med restauranger, hotell underhållning och liknande. 2 

Tjänstesektorns storlek i ett land tas ofta som indikator på om det är ett 

tjänstesamhälle. Någon gång under 1960-talet översteg antalet anställda i 

servicesektorn 50% av den arbetande befolkningen, vi kan alltså säga att Sverige har 

varit ett tjänstesamhälle sedan 1960-talet.3  

Denna uppsats handlar om de anställda på ett försäkringsbolag. Vi har definierat dem 

till att tillhöra tjänstesektorn utifrån följande definition hämtad från Packehforff.4 

”Tjänstesektorn omfattar vitt skilda verksamheter och tjänster som i många fall helt 

saknar samband. Tjänstesektorn är utpräglat heterogen. Oftast används ”tjänster” som 

ett samlingsbegrepp för ett antal aktiviteter vars enda gemensamma drag är att de är 

abstrakta eller immateriella till skillnad från varor som är fysiska produkter.”5  

”För att urskilja och definiera tjänstesektorn är det grundläggande kriteriet att 

arbetsobjektet är människor och inte maskiner och varor. Tjänster är en aktivitet eller 

en process där produktion och konsumtion sammanfaller. En tjänst kan inte 

                                                

 

2 Abiala 2000 sid 2 
3 Abiala 2000 
4 Abiala 2000 
5 Edvardsson o Magnusson 1988:33 hämtat ur Gustavsson sid 37 
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demonteras, lagras eller förflyttas och kundens medverkan är oftast en förutsättning 

för att tjänsten ska uppstå.”6  

I denna uppsats likställer vi begreppen tjänstesektor och servicesektor och tillika 

tjänstemötet och servicemötet. Tjänsterna vi talar om här är banktjänster och 

försäkringstjänster.  

2.2 Tjänstemötet 

Servicemötet handlar om två personer som möts. Visserligen kommer vissa 

servicearbetare i några fall i kontakt med flera kunder samtidigt, men dessa har då 

som regel liknande förväntningar och krav och kan därför ses som en part. Trots detta, 

hävdar Abiala, handlar det om tre parter som möts: servicearbetaren, kunden och 

organisationen/arbetsgivaren7  

En av de viktigaste skillnaderna mellan varu- och tjänsteproduktion är den anställdas 

relation till kunden. I tjänstesektorn ingår ofta ett tjänstemöte, en social interaktion 

som påverkar den anställda och hans eller hennes upplevelse av sitt arbete och sig 

själv. Liedner kallar detta för en interaktionstriangel. Här finns tre parter 

representerade kund, organisation (ledning) och servicearbetare. Alla med sina egna 

krav och förväntningar.8  

2.3 Maktförhållandet i tjänstemötet 

                              9 

Figur 1 Interaktionstriangeln10  

                                                

 

6 Gustavsson 1997 
7 Abiala 2000 
8 Abiala 2000 
9 Abiala 2000 
10 Abiala 2000 
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Vi kommer i detta avsnitt att ta upp de maktförhållande som råder mellan 

organisationen, kunden och servicearbetaren.   

Tjänstemötet präglas av dels en gemensam förståelse för hur mötet ska gå till, vem 

som ska göra vad och hur man ska uppträda samt av den konflikt som ligger 

införstådd i interaktionstriangeln.11 Det vill säga att alla parter i mötet har olika mål 

som de vill ha uppfyllda trots att dessa inte alltid är möjliga att förena med varandra. 

De organisatoriska ramarna är styrande, men samtidigt finns den mänskliga 

relationerna mellan kunden och servicearbetaren med i bilden. De mänskliga 

relationerna är en förutsättning för interaktionen och för att kunden ska få sin tjänst, 

men liksom alla relationer kan de vara problematiska.   

Vi kommer senare att visa att känsloarbete påverkas av de krav den anställda upplever 

i sitt arbete. Delar av dessa krav kan kopplas till maktförhållandet i 

interaktionstriangeln. Detta gör det nödvändigt för oss att få en översikt över och 

förstå de maktförhållanden som råder mellan organisation, kund och servicearbetaren.  

Organisationen 

Organisationen som initierar mötet ställer också krav på hur det ska föregå och vad 

som bli resultatet. ”Det har alltid varit företagsledningens ambition att få de 

anställda att utföra arbetet på det sätt ledningen anser vara bäst”12. Det vill säga 

företaget ställer krav på hur personalen ska uppträda i tjänstemötet. Samtidigt är de 

anställda en förutsättning för tjänsteföretagets existens.  För tjänsteföretaget är 

personalen en del av tjänsten och personalens kompetens är företagets viktigaste 

resurs. För att ta hand om denna resurs och utnyttja den på bästa sätt använder sig 

tjänsteföretagen av bl.a. manualer, direktiv och interna kurser, så kallad rutiniserad 

interaktion Detta är både ett instrument för att styra de anställda men också för att ge 

dem möjligheter att hantera sina arbetsuppgifter. 13    

                                                

 

11 Abiala 2000 
12 Gustavsson 1997 sid 42 
13 Gustavsson 1997  
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Kunden 

Förutom att kunderna har makten att avsluta samarbetet med serviceföretaget, har de 

ytterligare medel för att påverka organisationen och dess anställda. Organisationen 

kan till exempel kontrollera att de anställda följer uppsatta regler och direktiv genom 

management by costumers. Detta kan till exempel innebära att organisationen skickar 

ut en enkät till kunderna med syftet att undersöka kundtillfredsställelsen.  Därmed blir 

det kunden som kontrollerar de anställda genom att de ger feedback till organisationen 

på den service de får i interaktionen med den anställda 14  

Servicearbetaren 

Vi har valt att kalla den anställda för servicearbetaren. Det skulle också vara möjligt 

att definiera detta som serviceanställd, men då du kan vara anställd i servicesektorn 

utan att arbeta direkt med service så anser vi att servicearbetare är ett bättre begrepp. 

Det faller sig också naturligt med servicearbete respektive servicearbetare i 

förhållande till känsloarbete och känsloarbetare som vi återkommer till i ett senare 

avsnitt.   

Servicearbetarens uppgift är att största möjliga mån tillgodo se både kundens och 

organisationens krav. Dessa krav står ofta mot varandra och det är då 

servicearbetarens uppgift att finna den gyllene medelvägen. En anställd som arbetar 

med service är delvis människa delvis organisation. 15  Det vill säga den anställda är 

dels ett verktyg för organisationen som bör uppträda enligt de regler som 

organisationen har satt upp, samtidigt är han eller hon en människa med egen vilja 

och möjlighet att göra egna val. Detta innebär att spontana reaktioner blandas med 

agerande inom servicerollen. 16Anställda förväntas agera mot kunden som om det 

vore frågan om personliga relationer. Hochschild beskriver relationerna mellan 

kunden och i hennes fall flygvärdinnorna som att det handlar om att ge och ta pengar, 

men ska se ut som om de inte hade med pengar att göra. Det vill säga att den 

servicearbetande ska ge sken av att ge service av vänlighet och inte för att han eller 

hon får betalt för att ge den. 17 De anställda i organisationen ställer också krav, till 

exempel gällande deras arbetstillfredsställelse. Allmänna faktorer för att de anställda 

                                                

 

14 Gustavsson, 1997 
15 Ahrne 1993, 1994 
16 Abiala, 2000 
17 Hochschild 1983 
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skall kunna känna arbetstillfredsställelse är att arbetet ger dem möjlighet till 

inflytande och kontroll över sin situation. De är även viktigt att de anställda känner att 

arbetet är meningsfullt samt att de har möjlighet att utveckla sociala relationer i 

arbetet.18   

2.4 Känslor 

Vi övergår nu till begreppet känslor. Vi kommer senare att komma tillbaka till hur 

maktförhållandet i tjänstemötet påverkar och påverkas av de känslor som uppkommer 

i servicemötet.   

Känslor hör till ett av de begrepp som forskningsvärden har haft svårast att definiera. 

Diskussionen om vad känslor är började tidigt. Inom psykologin började Darwin 

definiera känslor 1872. Idag är sociologer, psykologer och psykiatriker, läkare och 

arbetsvetare och många fler upptagna av att definiera detta ”fenomen”. Som 

Ashkanasy m.fl kommenterar;  

”Although individuals are generally able to tell you what emotion ”is”, the 

academic community lacks as to its defenition.”19  

Vissa forskare som Basch och Fisher20 har löst detta problem genom att använda sig 

av färdiga ”känsloskalor” – färdiga forskningsmetoder där ett antal känslor är 

uppräknade. Andra, som Hochschild 21har valt att gå till psykologins grunder för att 

definiera begreppet känslor. Några väljer också att bortse helt från denna diskussion 

och låter läsaren själv definiera begreppet. Maiseik hävdar att:   

”What i want to emphasize at this point is that is possible to talk and write 

directly about emotion.”22   

Detta kan naturligtvis leda till missförstånd, men med tanke på begreppets 

komplexitet är det inte säker att en teoretisk genomgång av begreppets innebörd ökar 
                                                

 

18 Gustavsson et al 1997 
19 Ashkanay. Mfl. 2000 sid. 4 
20  Ashkanay. Mfl. 2000 Kap 3  

21 Hochschild 1983 
22 Meiseik sid 7 
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förståelsen för läsaren. Meiseik har till slut valt att använda sig av Weis and 

Copranzanos definition som går ut på att känslor (emotions) definieras som hur vi 

påverkas av en situation.  

 ”A fairly brief, intense and focused reaction to a situation”23  

Denna definition kan också användas på detta arbete även om vi till stor del har låtit 

våra respondenter definiera begreppet känslor. De har i intervjuer fått beskriva olika 

kunder och kundkontakter utifrån deras beskrivelser har vi utgått från vad de upplever 

som känslor. Uttryck som…”då blev jag glad” ”det gör mig ledsen” ”han verkade 

upprörd”. Vi tror att detta ger oss det grundlag vi behöver för denna uppsats.   

2.5 Känsloarbete 

Begreppet känsloarbete skapades av sociologen Arlie Russel Hochschild. I boken The 

managed heart (1983) beskriver hon en mycket omfattande studie av flygvärdinnor 

och deras arbetsvardag. Hennes arbete har haft en enorm inverkan på 

forskningsområdet känsloarbete och det är omöjligt att skriva en uppsats i detta ämne 

utan att referera till henne. Hochschild har i sina berömda studier konstaterat att vi i 

vårt arbete ofta inte visar de känslor vi i verkligheten upplever. Flygvärdinnor24, 

sjukvårdspersonal och annan servicepersonal hamnar ofta i konflikt med de känslor de 

egentligen upplever och de känslor de förväntas att visa. Hochschild myntade 

begreppet känsloregler, med detta menar hon de normer som styr vilka känslor som 

ska upplevas och visas i olika situationer. Det kan vara allt från moderskänslor till att 

vara glada på vår födelsedag. I vissa situationer förväntas vi helt enkelt att känna vissa 

känslor och om vi inte känner dessa förväntas det att vi i alla fall låtsas som om vi 

känner dem. Att som serviceperson alltid vara glad och trevlig och att kunden alltid 

har rätt är exempel på sätt som det förväntas att servicearbetaren ska agera på oavsett 

om det stämmer överens eller inte med hans eller hennes egna känslor. Det blir alltså 

ett arbete att upprätthålla känsloreglerna, det vill säga känsloarbete.25 Det är oftast ett 

mer eller mindre outtalat krav från organisationen som kommuniceras genom 

kulturen, socialisering eller i direkta order från ledningen. Känsloarbete kan ses som 

                                                

 

23 Meiseik sid 8 
24 Hochschild 1983, Gustavsson 2003 Pettersson  2003 mfl.  
25 Starrin 2002 
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ett sätt att göra arbetet effektivare eftersom samspelet till kunder regleras och blir mer 

förutsägbart. Det kan också ge anställda en mer positiv inställning till sitt arbetet och 

även en möjlighet att uttrycka sig själv genom att ge rollen en personlig touche.26   

Hochschild har undersökt arbetsvardagen för flygvärdinnor på två av de största och 

mest profilerade flygbolagen i USA. Studien har mött en hel del kritik både för sitt 

resultat och utförande. En av de svenskar som har kritiserat hennes val av studieobjekt 

är Per Gustavsson som hävdar att den kan ses som att vara en extrem form för så 

kallad känsloarbete. De arbetsplatser som har undersökts är utvalda för att ge en så 

extrem bild av tjänstesektorn som möjligt. De flygbolag som har studerats tillåter inte 

fackföreningar och är kända i branschen för att ha de högsta kraven på sina anställda 

när det gäller utseende, service och uppträdande. Studien är också genomförd under 

en period av stor arbetslöshet i USA där möjligheterna för att söka sig till andra jobb 

var små.27 Ett motargument till detta skulle kunna vara att denna extrema miljö där 

känsloarbetet är så framträdande, kan utgöra en utmärkt forskningsmiljö. Den 

forskning som är gjord efter Hochschild visar ju att känloarbete uppträder också i 

andra verksamheter och organisationer. Hochschild beskriver flygvärdinnornas arbete 

som tvådelat. Dels ska de informera passagerarna om säkerhetsrutiner, dela ut mat och 

dricka, sälja tax-free och så vidare. Men flygvärdinnornas arbetsuppgift handlar också 

om kravet från organisationen att upprätthålla den bild vi har av dem. En vänlig, 

trygg, alltid glad serviceperson som bär de kläder vi förväntar, har det utseende vi 

förväntar och uppträder på det sätt vi förväntar. Det är detta Hochschild kallar för 

känsloarbete (emotional labour). Flygvärdinnorna får i sin utbildning och fortbildning 

lära sig vilka känslor det är önskvärt att de visar upp i sin arbetssituation och hur de 

ska hantera de känslor som inte passar in. Hur de ska hantera och tänka på kunder, hur 

de ska sminka sig och hur mycket de får lov att väga.28  

Hochschild utvecklar här ett klassiskt marxistiskt alienationstema – arbetaren görs 

främmande för sig själv och för sin sanna natur genom att hans eller hennes förmågor 

underordnas en marknadslogik – och visar samtidigt att en sådan alienation inte bara 

uppstår i traditionellt industriarbete, utan också, kanske än mer djupgående, i nutida 

                                                

 

26 Aschforth & Humpfrey 1993 
27 Gustavsson Per 2003, Det märkliga med flygvärdinnor Forskningsrapport 132 från Sociologiska 
Institutionen, Göteborgs Universitet 
28 Hochschild 1983 
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tjänstarbete. Känslor produceras och säljs, görs till varor på en marknad. Dessutom 

anknyter Hochschild till feministisk forskning, då hon analyserar relationen mellan 

traditionella könsroller och känsloarbete och det faktum att det i första hand är 

kvinnors känslor som tas i anspråk på detta sätt. Detta, menar hon, befäster kvinnors 

underordning i samhället.”29 Vi kommer i denna uppsats inte ytterligare ta upp detta 

alienationstema då det inte ryms inom våra syften, men slutsatsen är ändå intressant 

för att se vilka konsekvenser Hochschild upplevde att känsloarbete kan få.  

2.6 Forskningen idag 

Sedan Hochschild gav ut sin bok har flera frågor om känsloarbete diskuterats. Bl.a.:  

- vad är konsekvensen för individen att utföra känsloarbete? Vilka positiva 

konsekvenser kan påvisas? Vilka negativa konsekvenser finns?  

- hur kan man på bästa sätt utföra känsloarbete för att minska risken för negativa 

konsekvenser för den anställda  

- hur kan man på bästa sätt hantera känsloarbete, för att interaktionen mellan den 

anställda och kunden ska bli så lyckat som möjligt.  

Många forskare har valt att efter Hochschilds teorier studera konsekvenserna av 

känsloarbete. Här finns teser både om positiva och negativa konsekvenser och 

diskussionerna pågår fortfarande. Ett talande exempel får vi om gör en sökning på 

Internet, på känsloarbete, eller emotional labor som Hochschild ursprungligen 

benämnde det. Vid ett sök i databasen Sociological Abstract30 får vi 130 träffar, den 

första är Hochschilds egen artikel, de sista 5 är publicerade i år, så diskussionen om 

hennes resultat är fortfarande aktuell. Vi har, liksom bland annat Michael Rustin valt 

att ställa oss utanför debatten om vilka konsekvenser känsloarbetet får för individen, 

vi nöjer oss med att konstatera att det finns goda belägg både för negativa och positiva 

konsekvenser.  

                                                

 

29 Gustavsson Per 2003, sid 70 
30 http://www.bib.kau.se/?q=fulltxtrefdb/visit/9622 

http://www.bib.kau.se/?q=fulltxtrefdb/visit/9622
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“Of course one cannot simply categorize emotional labor in positive or 

negative terms, depending on its commercial or public setting. On the one 

hand, good customer service itself contributes to well-being, and those who 

give it can themselves gain satisfaction from the appreciation of their 

customers. And on the other hand, employees of organizations whose work is 

undoubtedly of great social value can also be subject to considerable 

emotional exploitation in meeting the demands of their socially beneficial 

work. They may even be exhausted and burnt-out by the emotional demands of 

their labor, if their own needs are not sufficiently recognized and respected.”31  

Känsloforskningen har som bl.a. Meiseik påpekar i huvudsak delat upp sig i två 

huvudgrenar. Den ena forskar på när, hur och varför känslor uppstår (”feelings as they 

occur”) Den andra grenen handlar om hur vi hanterar känslor (”feelings as they are 

managed”) .I denna uppsatsen rör vi oss i ett gränsland, men med tanke på de resultat 

vi har fått fram så tillhör vi till stor del den senare kategorin.   

I vårt arbete med denna uppsats har vi inspirerats av flera forskare inom 

arbetsvetenskapen som har använt sig av Karaseks krav/kontrollmodell i sina studier 

av tjänstesektorn. Eftersom vi också studerar denna sektor har vi låtit oss inspireras av 

Karasek och lånat flera av hans begrepp. Vår definition skiljer sig dock på flera sätt 

från Karseks och för att tydliggöra detta kommer vi kort att beskriva Karseks modell. 

Hur vi valt att använda Karaseks begrepp kommer vi att tydliggöra i 

begreppsförklaringen i varje stycke i vår resultatdel.  

Krav och kontroll är begrepp som Karasek tar upp i sin forskning om arbetsvillkor. 

Till Karaseks modell har Jeff Johnsson, 1986 lagt till socialt stöd. Tillägget kan man 

senare även hitta i Karasek & Theorell, 1990.32  

Karaseks modell är utvecklad för att beskriva vad som påverkar människors 

upplevelse av sina arbetsvillkor. Utgångspunkten är att upplevelsen av arbetsvillkoren 

påverkas av de krav som ställs på den anställde och vilka möjligheter den anställda 

har att själv kontrollera sitt arbete. Det sociala stödet handlar om stöd som man finner 

                                                

 

31 Rustin Michael, Introduktion: ways of thinking about human emotions. Eur.f Psychotherapy, 
counseling & Helth Vol 5 No 3 September 2002 pp 197-203 
32 Eriksson 1998 
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hos andra människor. Det kan tillgodo se människans behov av gruppkänsla och 

tillhörighet. Det sociala stödet kan även användas som en slags buffert mellan de krav 

man har i arbetet och de förutsättningar man har att klara dem.33 

                                                

 

33 Eriksson 1998 
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3 Metod 

Här kommer vi att redogöra för hur vi har genomfört denna undersökning och kommit 

fram till våra resultat.  

3.1 Forskningsansats 

Trots att intresset för känsloforskning har ökat de sista 30 åren34 så är temat 

känsloarbete förhållandevis outforskat, framför allt inom svensk arbetsvetenskap. 

Inom problemområden där det redan finns en viss mängd kunskap som man kanske 

börjat systematisera i form av modeller kommer undersökningen att vara beskrivande, 

deskriptiva.35 Vi anser att mängden kunskap som redan finns på området känsloarbete 

gör att vi kan genomföra en deskriptiv undersökning. Det vill säga, vi vill beskriva det 

fenomen vi undersöker, utifrån tidigare forskning och våra empiriska resultat. 

Som samhällsvetenskaplig forskare måste man tidigt i forskningsprocessen ställa sig 

frågan om man vill genomför en kvalitativ eller kvantitativ undersökning. Det som i 

huvudsak avgör valet mellan kvalitativ och kvantitativ inriktad forskning är 

formuleringen av det problemet man undersöker. Frågeställningen och syftet styr 

metodvalet. Med kvantitativ inriktad forskning menar man sådan forskning som 

innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder. I de fall när man vill vi tolka och förstå människors upplevelser, som 

vi har gjort i denna uppsats, bör man välja en kvalitativ metod och detta har också vi 

gjort.36 

En uppföljning av denna uppsats skulle med fördel kunna genomföras som en 

kvantitativ studie men då vi i vår forskning ville försöka att hitta ”nya” teorier, 

snarare än bekräfta existerande ansåg vi en kvalitativ undersökning var att föredra.  

3.2 Datainsamling 

Då vårt syfte var att undersöka människors känslor och upplevelsen av dessa ansåg vi 

att det bästa sättet att få dem att ”öppna sig” var att genomför djupintervjuer. Ett 

samtal mellan forskare och respondenter ger oss den bästa möjligheten att förstå hur 

                                                

 

34 Starrin 2004 
35 Patel o Davidson 2003 
36 Patel o Davidson 2003 
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våra respondenter upplever verkligheten. ”Om det inte fördes några samtal skulle det 

knappast finnas någon delad kunskap om den sociala scenen”.37  

När vi har gjort valet att använda oss av intervju som insamlingsmetod måste vi välja 

graden av standardisering och strukturering. Standardiseringen handlar om vilka 

frågor vi ställer, det vill säga om intervjuaren har möjlighet att formulera egna frågor 

under intervjun. Struktureringsgraden på en intervju beror på hur de frågor som ställs 

är formulerade och vilka möjligheter de ger för respondenten att komma med egna 

utläggningar. En enkät med bara ja och nej frågor kan därmed sägas var en ytterlighet 

när det gäller standardisering och strukturering, medan en ”samtalsintervju” kan sägas 

vara ostrukturerad och icke-standardiserad38. Våra intervjuer är halvstandardiserade 

eftersom vi använt oss av en intervjuguide (Bilaga 1), men vi har haft möjligheten att 

ställa följdfrågor och vidareutvecklat intervjuerna när detta varit nödvändigt. Våra 

frågor kan sägas vara lite strukturerade eftersom vi har valt att ställa förhållandevis 

öppna frågor, exempel Kan du beskriva en ”typisk” arbetsdag? Valen av 

halvstrukturerad och låg grad av standardisering i våra intervjuer gjordes eftersom vi 

anser att detta var det bästa sättet för att få våra respondenter att inte bli begränsade i 

sina beskrivningar. En nackdel med denna intervjuform är att det ställer krav på 

analysmetoden för att svaren inte ska tolkas godtyckligt. Vi är medvetna om att dessa 

val innebär en del risker, bland annat att man ”tappar tråden” och intervjun plötsligt 

handlar om något annat. Vi tror dock att användandet av en intervjuguide hindrat oss 

från detta. Ett annat problem kan vara att intervjuaren låter sin egen förförståelse 

påverkar intervjun, detta har vi försökt att undvika genom att vara två intervjuare vid 

varje intervju samt att vid formuleringen av intervjuguiden diskutera vår förförståelse. 

Fördelen med intervjuer ansikte mot ansikte som vi genomförde är att man har 

möjligheten att se och bedöma ansiktsutryck, kroppsspråk m.m. Vi tror också att vi 

har en möjlighet att bedöma sanningshalten i de svar vi får, om svaren verkar 

undvikande till exempel, detta kan vara svårt att avgöra om intervjun sker per telefon 

eller om data samlas in via enkäter.  

3.3 Urval 

Vi genomförde vår undersökning på Länsförsäkringar i Karlstad. Vi intervjuade 

personer på skaderegleringsavdelningen och på länsförsäkringar – bank. Vi startade 

                                                

 

37 Kvale sid 15 
38 Patel o Davidson 2003 
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med två informantintervjuer på de två avdelningarna för att få en översikt över det 

dagliga arbetet på respektive avdelning, organisation etc. När det gäller 

banktjänstemännen så gjorde vi en totalundersökning39, det vill säga vi intervjuade 

alla. De var fyra anställda (inklusive avdelningschefen som informant) på kontoret i 

Karlstad så det var för oss givet att vi skulle intervjua alla.   

Med skadereglerarna fick vi hjälp av avdelningschefen med urvalet. Vi var tydliga 

med att vi ville ha en så bra spridning som möjligt och att personerna i fråga skulle ha 

relativt lätt att prata med oss. Det kan därför sägas vara ett så kallat strategiskt 

bekvämlighetsurval.   

Vi har intervjuat totalt nio personer, två informanter, ett bortfall och sex respondenter. 

Av respondenterna var tre från bank- och tre från skaderegleringsavdelning. Tre var 

kvinnor och tre män. Vi fick en bra spridning beträffande arbetsuppgifter, vilka 

kunder de möter, ålder, kön, och erfarenhet. Respondenterna var mellan 29 - 60 år och 

har arbetat i företaget mellan 3 - 25 år. Vi tycker även att intervjupersonerna hade 

ganska lätt för att prata med oss. Vi är medvetna om att det kan vara riskabelt att låta 

en representant för organisationen att välja respondenter, eftersom det då är möjligt att 

påverka resultatet av undersökningen. Vi tror inte att denna risk är så stor eftersom 

vårat forskningsområde och vad som kan komma fram i respondenternas svar inte 

känns som ett direkt hot mot företaget. Det hade varit skillnad om vi ex. undersökt 

arbetstillfredsställelse, medbestämmande etc. Då hade vi troligen använt oss av en 

annan urvalsmetod.  

3.3.1 Bortfall 

På grund av att den tekniska utrustningen vi har använt inte har hållit fullt så hög 

kvalitet som hade önskat har vi ett oönskat bortfall i form av att en intervju till stor del 

inte har gått att analysera. Också vissa fraser i de andra intervjuerna har hållit så dålig 

kvalitet att det inte har varit möjligt att höra vad som sägs och det har därför inte 

kunnat användas.  

                                                

 

39 Patel o Davidson 2003 
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3.4 Intervjuguide 

De svar vi fick från våra informantintervjuer, vår litteraturgenomgång samt vårt syfte 

låg till grund för utformandet av vår intervjuguide. Frågorna grundar sig på vår 

huvudfrågeställning för denna uppsats: Vilka faktorer påverkar upplevelsen och 

hanteringen av känslor för den anställda i ett kundmöte?  

Utifrån vår huvudfrågeställning formulerade vi ett antal frågor som vi önskade svar på 

från våra respondenter.   

 

Vilka känslor uppkommer? 

 

När uppkommer dessa känslor? 

 

Varför uppkommer de?  

 

Hur starka är de? 

 

Hur tar de sig uttryck? 

 

Visar man några känslor? 

 

Undviker man att visa några känslor? 

 

Var tar dessa känslor vägen? hur hanteras känslorna ? 

 

Vilka effekter får det att inte visa känslor? 

 

Vilka stödfunktioner finns i känsloarbetet? 

 

Vilka stödfunktioner uppfattas som viktiga? 

 

Vilka ärenden tar man upp när man själv får välja, hur kommer det sig att man 

väljer just dessa ämnen?  

Utifrån dessa formulerades ett antal konkreta frågor som bildade vår intervjuguide 

(Bilaga 1)   

3.5 Tillvägagångssätt  

3.5.1 Informantintervjuer 

Vi startade med att intervjua avdelningscheferna för de två avdelningarna 

(skadereglering och bank) och använde dessa som informanter. Dessa intervjuer 

gjordes för att få bakgrundsinformation inför utformandet av intervjuguide för de 

övriga intervjuerna. I intervjun med cheferna använde vi en enkel form för 
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intervjuguide med mer övergripande frågeställningar för att få en bild av arbetet på 

avdelningen. Frågorna rörde sig om banktjänstemännens och skadereglerarnas 

arbetsuppgifter, arbetsorganisation och ansvarsområden.   

3.5.2 Respondentintervjuer 

Vi intervjuade respondenterna under två dagar, en dag för skadereglerarna och en för 

banktjänstemännen. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats, de 

flesta på deras kontor, men några i ett mötesrum på grund av att vi ville sitta enskilt 

och ostört. Varje intervju tog från 45 till 70 minuter. Alla bandades och skrevs sedan 

ut för analys. Vi var två intervjuare vid varje tillfälle, en hade rollen som 

huvudintervjuare och var den som styrde intervjun, den andra var passiv men hade 

möjligheten att ställa kompletterande följdfrågor. Respondenterna informerades om 

denna uppdelning.   

3.6 Analysmetod  

Vi har i vårt metodval blivit inspirerade av analysmetoden ”Grounded theory” som 

från början utvecklats av Barney Glaser och Anselm Strauss. Glaser kom senare att 

arbeta med Juliet Corbin och de utvecklade den så kallade Grounded theory-modellen. 

Enligt Strauss och Corbin är Grounded Theory en metod där datainsamling, analys 

och eventuellt teori står i nära relation till varandra. Denna metod utvecklades som en 

reaktion mot de stora teoretiska konstruktioner som många forskare tidigare använde 

sig av och som ansågs som kompletta.40 En forskare börjar inte studera ett fenomen 

med en redan existerande teori. Istället börjar forskaren studera ett område där teorin 

utmynnar genom det insamlade datamaterialet. Det hävdar att det är mer troligt att 

teorier som härstammar från insamlad data bättre motsvarar ”verkligheten” än teorier 

som byggs genom erfarenhet, antaganden eller spekulationer.41   

Som analysteknik använde vi oss av öppen kodning, en metod hämtad från Grounded 

Theory. Den innebär att man ur sitt datamaterial tar fram koncept, det vill säga, ord 

eller meningar som berör frågeställningen. I vårt fall, allt som handlade om känslor 

och kundmöten. Utifrån teorin och koncepten tittade vi på vilka faktorer som påverkar 

                                                

 

40 Patel o Davidsson 
41 Strauss & Corbin 1998  
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hur man upplever och hanterar känslor i interaktionen med kunder. Vi hittade sex 

olika faktorer, som bildar våra kategorier.   

3.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validiteten handlar om giltighet. Det vill säga, har vi verkligen undersökt det vi avsåg 

att undersöka.42 För att svara på detta ser vi på syftet, det vill säga vad vi avsåg med 

denna uppsats och jämför detta med resultatet, det vill säga vad vi verkligen 

undersökte. Vi anser att vi har genomfört en undersökning med hög validitet eftersom 

vi i våra resultat och diskussionsavsnitt lyckas göra en tillbakakoppling till de frågor 

och de syften vi har med denna uppsats.   

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, innebär att mätningarna är exakt gjorda. 43 Detta är 

svårare att mäta i en kvalitativ undersökning eftersom ingen statistik, eller andra 

kompletta svar presenteras. Vi har stävat efter att uppnå en hög reliabilitet genom att 

noga redogöra för hur vi har utfört vår undersökning, detta har vi redogjort för i vårt 

metodkapitel.  

Generaliserbarhet innebär att resultaten kan överföras på andra grupper än den 

undersökta. Detta är vanligen en diskussion i kvantitativa undersökningar eftersom 

man där kan generalisera numeriskt och därmed lättare jämföra olika resultat. I den 

kvalitativa forskningen däremot måste vi använda oss av teoretiskt generaliserbarhet 

vilket innebär att man jämför sina resultat med andra forskares teorier och resultat. 
44Vi anser att vi har försökt att genomföra en viss form av jämförande mellan våra 

resultat och andra forskare, men understyrker att våra resultat inte behöver vara 

generaliserbara på andra än den grupp vi har undersökt.  

3.8 Etiska överväganden 

Som forskare, kanske framför allt inom samhällvetenskaperna måste man alltid göra 

etiska överväganden, detta gäller i alla moment av undersökningen. ”Forskning med 

människor som deltagare måste tjäna vetenskapliga och mänskliga intressen”.45 

                                                

 

42 Patel o Davidson 2003 
43 Thurén 1991 
44 Bryman 1997 
45 Kvale 1997 sid 104 
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Vi har i vår undersöknings alla faser diskuterat det etiska i de beslut vi har tagit. Detta 

har bland annat påverkat hur vi redovisat våra resultat i förhållande till konfidentielitet 

där vi inte har redovisat något som kan koppla en viss respondent till de svar vi har 

redovisat. Vi har på grund av det låga antalet respondenter valt att i urvalsavsnittet 

inte närmare beskriva de olika respondenterna i förhållande till ålder, kön etc. för att 

deras identitet inte ska kunna utläsas. Vi har informerat alla våra informanter och 

respondenter om undersökningens syfte och garanterat dem konfidentielitet. Vi har 

också hanterat bandinspelningar, utskrifter m.m. på ett sånt sätt att obehöriga inte har 

kunnat ta del av materialet.     
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4 Resultat / Analys 

Vi har valt att i detta avsnitt introducera ett förhållandevis stort antal hjälpteorier. 

Detta val har flera anledningar. Till att börja med har vi under arbetets gång hittat 

teorier och resultat som vi inte helt hade väntat oss från början. Detta kan ses som en 

konsekvens av att vi har varit inspirerade av Grounded Theory som metod, då denna 

har som syfte att skapa nya teorier utifrån empirin. Vi tror att det hade kunnat 

upplevas som ostrukturerat att placera in teorierna i ett fristående teorikapitel. Här har 

vi i stället valt att samtidigt som vi presenterar våra resultat, ge en sammanfattning av 

andra forskares resultat i förhållande till våra. Några stärker våra teorier, några 

försvagar dem och i några fall är det svårt att jämföra de resultat vi har fått med andra 

forskares resultat.   

Totalt har vi hittat sex kategorier som alla påverkar upplevelsen och hanteringen av 

känslor. Dessa kategorier som kommer att definieras och problematiseras är:  

 

Krav 

 

Stöd 

 

Erfarenhet 

 

Bild av kund 

 

Kommunikation 

 

Kontroll  

Faktorerna är beskrivna i sex avsnitt där varje avsnitt är uppbyggd av en inledande 

begreppsförklaring, en teoridel med presentation av relevant forskning, och till sist de 

konklusioner vi kan göra utifrån resultaten illustrerade av citat från våra respondenter.  

Faktorerna påverkar varandra och detta kan tydliggöras i modellen på nästa sida:          
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Figur 2 Modell över känsloarbete   

Krav kontroll och hjälpmedel 

Nedanstående kan ses i förhållande till Karaseks begrepp och teorier som vi kort 

beskrivit i den sista delen av vårt teorikapitel.   

Modellen startar (från vänster) med krav. Till skillnad från Karasek som i sin modell 

främst tar upp arbetsvillkor inom industrisektorn, har vi fokuserat på de krav som 

ställs på servicearbetaren när det gäller känsloarbete. Vi använder oss inte av 

Karaseks modell utan lånar bara hans begrepp. Kraven kommer, som vi tidigare har 

presenterat i vårt teorikapitel, från kunden, organisationen och omgivningen. Dessa 

krav bildar det Hochschild kallar för känsloregler, det vill säga hur vi bör känna och 

vilka känslor vi bör visa i olika situationer. Vi har funnit fyra kategorier som påverkar 

känslohanteringen och som vi kallar hjälpmedel. Dessa hjälpmedel, som vi senare 

kommer att ytterligare definiera och problematisera i våra kategoriavsnitt är Stöd, 

Erfarenhet, Bild av kund och Kommunikation. De hjälper individen att hantera kraven 

på känsloarbete så att han eller hon uppnår kontroll. Kontroll är alltså då man genom 

hjälpmedlen hanterar de krav som ställs på känsloarbetet, det vill säga resultatet av 

känslohanteringen eller känsloarbetet. Bland hjälpmedlen hittar vi stöd, detta är till 

viss del vad Karsek kallar för socialt stöd, men vi har utökat begreppet till att också 

innefatta andra stödfunktioner allt från avdelningsmöten till manualer i 

kundbehandling.  

Om vi ser känsloarbetet, och därmed vår modell, som en resa från krav till kontroll 

kan hjälpmedlen sägas vara de färdmedel som förflyttar servicearbetaren från krav till 

kontroll. På en resa kan man behöva använda sig av olika färdmedel (hjälpmedel).  

Krav  

 
kund 

 
organisation 

 
omgivning  

= känsloregler 

Kontroll 

Hjälpmedel  

 
stöd  

 
erfarenhet 

 
bild av kund 

 
kommunikation
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Från arbetet (krav) får vi skjuts med kollegans bil (stöd) till bussen (erfarenhet) som 

tar oss till flygplatsen, vi flyger (kommunikation) en del av resan för att sedan avsluta 

med en taxiresa (bild av kund) till slutdestinationen (kontroll). Färdplanen, det vill 

säga vilka färdmedel (hjälpmedel) vi använder och i vilken ordning vi använder oss 

av dem, skiljer sig beroende på var vi är, vart vi ska och vilka resurser vi har.  

4.1 Krav  

Begreppsförklaring  

I kravkategorin beskriver vi de krav som de anställda upplever sig ha i känsloarbetet. 

Det vill säga vilka krav som påverkar dem i deras upplevelse och hantering av 

känslor. Dessa krav är ibland uttalade och medvetna, men lika ofta outtalade och 

omedvetna. Kraven kommer dels från organisationen som förväntar ett visst beteende 

från sina anställda men också från kunderna som förväntar en glad, förstående och 

professionell serviceperson. Den anställda kan också ha egna krav på hur han eller 

hon borde uppleva och hantera känslor. Tillsammans skapar dessa krav känsloregler 

för den servicearbetande.  

Teori 

Interaktionen mellan producenter och konsumenter i kundarbetet resulterar i att 

kraven på de anställda som producerar tjänster, skiljer sig från kraven på anställda 

inom varuproduktion. Den abstrakta tjänsten blir oftast påtaglig för kunden först i 

mötet med organisationens anställda. Detta gör de anställda till en stor del av tjänsten, 

och vid konkurrens från andra tjänsteföretag är personalens kompetens betydelsefull, 

inte minst i själva servicemötet. 46 Då känsloarbete kan ses som en kompetens hos 

tjänstearbetaren, understryker detta ytterligare vilka krav tjänstearbetaren har på sig 

från organisationens sida.  

Konklusioner 

De krav som ställs på hur en skadereglerare bör bete sig kan vid en första anblick 

verka vara ganska självklara för våra respondenter. Vi kommer dock snart att se att 

dessa krav kan problematiseras. Våra respondenter är medvetna om vad rollen som 
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skadereglerare respektive bankman innebär, arbetsuppgifterna är väldefinierade. Detta 

kan vi belysa med följande exempel:  

”En roll som skadereglerare är att se till att det blir vettiga överenskommelser 

som kommer till. Så rättvist som möjligt”  

”Varje kund ska ju ha ett korrekt och sakligt bemötande oavsett vem det är, 

även om vi vill ha kunden eller om vi inte vill ha kunden så ska de ha i 

grunden samma bemötande.”   

Ovanstående citat och diskussion tar upp de konkreta arbetsuppgifterna som en 

bankman/skadereglerare ska lösa. De krav som ställs på servicearbetarna handlar 

också om, och detta är mer relevant i denna uppsats, de krav som ställs på 

känslohantering i arbetsvardagen. Dessa ska vi nu på bästa sätt försöka redogöra för.  

Hochschild har gjort en undersökning där hon frågar sina respondenter om oönskade 

känslor.47 Det kan handla om känslan av lättnad istället för sorg vid en begravning, 

exempelvis om den bortgångne hade en lång och svår sjukdomsperiod bakom sig. Så 

kallad skadeglädje, att bli lycklig över andras olycka, kan också vara ett exempel på 

en oönskad känsla. Det finns krav på vilka känslor som ska kännas, och framför allt 

visas upp i olika situationer, detta kallar Hochschild känsloregler. I en begravning ska 

man vara ledsen, och man ska vara medlidande över andras olycka. Det är inte alltid 

man är medveten om varifrån kraven på dessa känslor kommer ifrån men man är 

medveten om när man gör rätt eller fel. Också våra resultat pekar på att man vet vilka 

krav som ställs när det gäller att visa upp känslor, utan att man för den delen behöver 

vara medveten om varifrån dess krav kommer.  

Ibland känner man att man kanske skulle vilja ha sagt något helt annat till 

kunden. Det får jag ju inte göra, det går inte, det har man lärt sig, att det går 

inte helt enkelt. Det gör man absolut inte.  

I citatet ovan upplever respondenten krav på vad han kan säga och vilka känslor han 

ska, eller rättare sagt inte ska, visa upp. Dessa krav kan ses som ett resultat av flera 
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saker, vi har valt att redogöra för de tre vi anser mest vara mest relevant. För det 

första, kommer kraven, som vi snart kommer att se exempel på, från kunden. 

För det andra kan det ses som krav från organisationens sida på vilka känslor den 

anställda får visa och inte visa i kundmötet. Om individen väljer att inte följa dessa 

normer och regler kommer samhället troligen inte svara med några större sanktioner 

(straff) då detta normbrott inte ses som särkilt allvarligt. Organisationen däremot 

kommer troligen att reagera kraftigt om den anställda faktiskt säger exakt vad den 

tänker och känner till kunden. För det tredje upplever den servicearbetare krav från 

omgivningen, det vill säga allt som påverkar den servicearbetare som ligger utanför 

kunden och organisationen. Det kan bland annat vara statusen yrket har i samhället, 

bilden familjen/vänner har av en som person och ens yrkesroll. Dessa omgivningens 

krav på känsloarbete kan sägas komma från de normer och regler som finns i vårt 

samhälle om hur man beter sig i ett socialt möte.  

Dessa krav, från omgivningen, organisationen och kunden kan ses som en del av 

servicearbetarens yrkesroll. Med yrkesroll menar vi de krav som kunderna, 

organisationen och de anställdas medarbetare ställer på den anställda och dennes roll, 

så kallade rollförväntningar eller rollkrav.48  Yrkesrollen säger något om hur man ska 

uppträda, det vill säga vilka känslor man ska visa och vilka man inte ska visa. Det kan 

sägas vara den samlade bild av omgivningens krav som den anställda bär med sig i 

sitt arbete.  Denna yrkesroll är till viss del skapad av organisationen och 

omgivningens normer, men hur dessa normer uppfattas och hanteras är individuellt.   

De krav som respondenterna är medvetna om och där de själva kan koppla till någon 

eller något handlar många gånger om krav från kunden. En förklaring skulle kunna 

vara att kundens krav är mer uttalade. Det kan också förklaras med att 

servicearbetaren förväntar sig krav från kunden, men inte från organisationen och 

omgivningen. Kundens krav kan vara mer eller mindre realistiska, men de är ändå 

reella för servicearbetaren och han eller hon måste hantera dem.  
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”De kan vara arga, missnöjda eller besvikna, över beslutet eller att man har 

dröjt med det besked de har väntat sig. Sen kan den förväntan de har, att de 

ska ske på en vecka  vara orealistisk. ”  

I citatet nedan ser vi ytterligare ett exempel på när kunden ställer ”orealistiska” krav 

och hur servicearbetaren känner sig otillräcklig i sin önskan att uppfylla kundens krav.   

”Ja det är svårt det där……Man önskar att man kunde hjälpa till på ett annat 

sätt. Jag är varken läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast eller har någon 

sådan medicinsk bakgrund, så det är väldigt svårt för mig. Det finns de som 

ringer och frågar: ”Vad ska jag göra nu, jag har så ont. Jag har varit både 

hos läkare och sjukgymnast men det hjälper inte, vet du något jag kan göra?” 

Men jag vet inte vad de kan göra. Det förlitas på de läkare och den 

vårdkontakt som de har kan göra det bästa för dem. Men som person kan ju 

jag också känna att man önskar att hjälpa, det är ju som man är som 

människa, man vill hjälpa till. Man vill ju inte att de ska ha ont. Det ända 

sättet vi kan hjälpa till på, eller man blir ju på något sätt en kurator också, är 

ju ekonomiskt. Vi hjälper till och ersätter kostnader och inkomstbortfall och de 

ekonomiska bitarna.”  

Värt att notera är att det i detta citat inte är organisationens direkta krav som hindrar 

henne från att uppfylla kundens vilja. Det är snarare hennes personliga kompetens, 

men även om hon hade haft denna kompetens hade hennes yrkesroll, och indirekt 

organisationens krav hindrat henne. Det vill säga det ingår inte i en skadereglerares 

arbetsuppgifter att ge medicinska råd.  

När en kund ber om hjälp eller ställer krav som inte ingår i den 

serviceöverenskommelse som finns mellan kunden och serviceföretaget kan 

motstridiga krav uppstå för den servicearbetande. Kravet från kunden kan på grund av 

brist på resurser mötas med motstånd från organisationen. Då servicearbetaren är 

agent åt organisationen måste denne neka kundens önskan. I samma stund som den 

anställda nekar kundens önskan misslyckas hon med att uppfylla kundens krav och i 

en förlängning också organisationens krav eftersom organisationen vill att kunden ska 
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vara nöjd.49 Den teoretiska förklaringen till de motstridiga kraven, hittar vi i 

interaktionstriangeln som vi redogjort för i teorikapitlet. De mostridiga kraven kan 

exemplifieras med servicearbetaren som i en skadereglering upplever att han har 

lyckats tillgodose både kundens och organisationens krav. Att ha hittat ”den gyllene 

medelvägen”:  

”Så att han har fått precis det jag tycker är rimligt och han är nöjd själv”  

Ersättningen har här lagts på en nivå som servicearbetaren ”tycker är rimlig” det vill 

säga som överensstämmer med organisationens krav, också kunden är nöjd med 

resultatet. Servicearbetaren har därmed lyckats uppfylla både kundens och 

organisationens krav.  

Det finns andra anledningar till att motstridiga krav kan uppstå mellan en organisation 

och en kund. De kan till exempel uppkomma då organisationer förväntar sig att 

servicearbetaren skall behandla alla kunder lika och att kontakten, kund och 

servicearbetare emellan, endast skall behandla officiellt relevanta ämnen. Samtidigt 

vill både organisationen och kunden själv att denne ska få känna sig unik.50 

Organisationens krav kan alltså i sig vara motstridiga.  

Kunden förväntar sig att servicearbetaren ska se till dennes speciella ärende och 

person51, men förväntar sig också en professionell hantering av ärendet som inte blir 

för personlig. Här handlar det i allra högsta grad om känslohantering, eftersom varje 

kundmöte ger upphov till känslor hos den anställda och dessa känslor måste hanteras i 

förhållandet till kunden. Oavsett vilka känslor servicearbetaren har med sig in i ett 

nytt kundmöte måste kunden uppfatta servicearbetaren som ”neutral”. Detta innebär 

att servicearbetaren inför varje nytt kundmöte måste nollställa sig känslomässigt.   

”så kan det ju finnas kvar också efter det andra samtalet och då får man ta det 

då. Man får spara det, för det får ju inte vara den som ringer som får stå ut 
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med att jag är vad jag nu är, ledsen eller besviken. Det känns som att det får 

inte nästa kund som ringer behöva stå ut med det.”  

”En brandskada kan vara väldigt kaotiskt. Att få tag på lägenhet och kläder 

och det kan vara på en helg dessutom. Allting måste ju fixas, kunden måste ju 

få hjälp. Och när det nu är vardag och man håller på att fixa med det här och 

så ringer telefonen och så ringer fru Svenssson för att tapetskarven har släppt 

i badrummet. Då gäller det att ladda om, det är ju väldigt viktigt för henne.”  

Servicearbetaren påverkas också av normer och värderingar, både sina egna och 

omgivningens. Det kan bland annat handla om den norm som säger att man alltid ska 

vara trevlig mot sina medmänniskor. Dessa normer och värderingar resulterar ofta i 

krav på servicearbetarens känsloarbete.  

Kraven kan förändras, dels genom att organisationen förändrar sin policy, sitt 

arbetssätt etc. De kan också förändras om företaget inför nya arbetssätt, t.ex. ändade 

arbetstider. Våra respondenter berättade om att de hade en timme varje morgon innan 

telefonväxeln öppnade. Detta upplevdes som positivt och var ett sätt för många att 

förbereda sig på dagens arbete och de kommande kraven. Starrin hävdar också att 

tiden är en av de viktigaste faktorerna som påverkar om känsloarbete upplevs som 

positivt eller negativt för individen52.  

Vi har i det här avsnittet tagit upp exempel på de krav som ställs på servicearbetaren, 

både hans eller hennes egna krav (yrkesrollen) och de som kommer från 

organisationen, kunden och omgivningen.   

4.2 Hjälpmedel 

Nu är vi framme vid de hjälpmedel som påverkar servicearbetarens upplevelse och 

hantering av känslor i kundinteraktionen. Dessa hjälpmedel kan organisationen och 

servicearbetaren använda sig av för att förändra förutsättningarna för att uppnå 

kontroll. Detta kommer vi tillbaka till i vårt diskussionavsnitt. 
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4.2.1 Stöd  

Begreppsförklaring 

Stöd kan vara både formellt i form av möten, manualer, rutiner och dokument som 

organisationen tillhandahåller och informellt i form av informella rutiner och oskrivna 

regler. Det kan också handla om socialt stöd från andra individer och grupper både 

inom och utanför organisationen. Stödkategorin innefattar också tillfällen där 

respondenten upplever brist på stöd. Stödfunktionerna har gemensamt att 

respondenten säger sig få hjälp, eller sakna stöd, i upplevelsen och hanteringen av 

känslor.  

Teori 

Hochschild tar upp flera exempel på hur individen gör för att klara av sitt 

känsloarbete. Det handlar om allt från "deep acting”, det vill säga att gå in i rollen 

som den lyckliga flygvärdinnan till att dela sina känslor med andra flygvärdinnor. 

Hochschilds flygvärdinnor får lära sig detta i sin utbildning och hon ser det därför 

som krav från organisationen. Om man inte klarar av att le mot en otrevlig kund måste

 

man be en kollega om hjälp. Vi anser att detta kan ses som ett stöd, om man inte kan 

le mot en kund, kan

 

man be en kollega om hjälp. Detta gäller också de 

policydokument som finns, enlig Hochschild ställer dessa krav på hur känsloarbetaren 

ska utföra sitt arbete. Vi menar att om man har en manual att följa kan detta upplevas 

vara ett stöd som ger trygghet i känsloarbetet.  

En annan stödfunktion handlar om det sociala stöd man får från sin omgivning. 

Meisiek kallar detta SSE (Social Sharing of Emotions) och visar i sin forskning att 

detta används bl.a. för att förstå och få sina egna känslor bekräftade, s.k. sensemaking 

av känslor53 . De stödfunktioner vi nu kommer att ta upp är: stöd från kunder, socialt 

stöd, stöd från kolleger, formellt stöd och ”egna knep” som stöd.     
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4.3.1.1 Stöd från kunder  

Beröm från kunden blir ett stöd eftersom servicearbetaren då får bekräftelse på att 

man har uppfyllt de krav som kunden har. Servicearbetaren får en bekräftelse på att 

man har utfört sitt arbete bra. Det kan också leda till större säkerhet i yrkesrollen och 

på hur man ska hanterar känsloarbetet. På frågan om kunder kunde påverka en på ett 

positivt sätt fick vi från en av våra respondenter svaret:  

”Man blir glad, det kan vara att resten av dagen blir mycket lättare.(…). Så  

att man känner att man gör ett bra jobb där man är.”  

På frågan om det händer att de får positiv uppmärksamhet från kunder som det inte 

har förväntat blev ett av svaren:  

”Ja (…) Allting som man får som är positivt om sig själv gör ju att man blir 

större. Det blir ju så, herre gud jag är ju bra, så blir det då. Herregud jag är 

ju bra, så känns det då. Det är ju bästa man kan få. (…) En dag blir alltid 

bättre när man har fått beröm.”  

Stödet från kunder, berömmet, verkar leda till högre arbetstillfredsställelse för 

servicearbetaren. Detta, att man är nöjd med sitt arbete borde förenkla känsloarbetet, i 

alla fall så länge det handlar om att vara glad och serviceinriktad. Det upplevs också 

som ett stöd när kunden verkar inse vilka krav servicearbetaren har på sig och att man 

gör sitt bästa för att hjälpa till. När vi frågade om det finns tillfällen då de känner sig 

extra nöjda med sina kundrelationer fick vi bland annat höra:  

”Det gör jag nog när jag pratar med kunder, där man märker att de 

uppskattar att jag försöker hjälpa dem även om det inte alltid går.”  

En anledning till att servicearbetarna ser berömmet från kunden så pass positivt kan 

vara den rollfördelning som normalt råder mellan dem. Som servicearbetare är du van 

att ge till kunden, när kunden ger något tillbaka blir detta en ovan rollfördelning och 

en glad överraskning. Vi tror att de servicearbetare som trivs i sociala sammanhang 

också kan uppskatta den sociala kontakt som kundmötet innebär och därmed uppleva 

detta som ett stöd i sig.  



 

34

 
4.3.1.2 Socialt stöd  

Familj, vänner och fritid kan vara ett stöd för servicearbetaren i känslohanteringen. 

Det kan handla om att glömma, förtränga sina upplevelser och känslor. Eller att dela 

med sig av de erfarenheter och känslor man sitter kvar med efter en arbetsdag.  

”Sen tycker jag att det är väldigt skönt att man har något annat också, man 

har idrotten och man har familjen. När jag står i en ishall så glömmer jag 

allting annat.”  

” - Vilken dag det har varit idag, jag mår dåligt av att jag har gjort si och så 

med en person. Det är saker som man säger hemma. Det är helt klart. Man 

måste ju ha någonstans att släppa ur det här, annars kan man ju inte gå 

vidare. ”  

4.3.1.3 Stöd från kolleger  

Kolleger upplevs som en av de viktigaste stödfunktionerna. Vi tror att detta kan bero 

på att man i denna situation aktivt uppsöker ett stöd. När man vill ha hjälp med att 

hantera sina känslor går man till sina kolleger. Detta gör att man antagligen är mera 

medveten om denna stödfunktion än många andra.  

Kolleger används som hjälp i hanteringen och för att få utlopp för känslor både 

positiva och negativa. Kolleger kan man använda som:  

Kurator 

”men då har man ju arbetskamrater. Man får gå in och säga att –åh gud, åh 

så tragiskt å allt möjligt. Men det är faktiskt en ganska bra grupp så man får 

tala om hur man känner här. Det är väl det som är det bästa. Jag vet inte var 

jag skulle gå annars?”  

Problemlösare 

”…så har vi möten med jämna mellanrum där vi går igenom de här fallen. 

Där går vi igenom hur vi ska bedöma dem och får råd som att: ”det här 

kanske du ska ta reda på också”. Ibland är det så att det är lättare att lösa när 

man är flera,” 
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Stöd i beslutsprocessen,  

”Man säger pensionärer har oftast inga lån heller, utan de är i stort sett 

blanka här och då får man faktiskt väga för och emot. (…) Men det där får 

man diskutera tillsammans, det där behöver man ju inte sitta själv med. Som 

tur är.”   

Stöd i kundkommunikationen  

”Men det enklaste då är kanske att man ber någon annan hjälpa till och 

förklarar.”  

”mina kolleger hade ju hjälpt mig och sagt att ”dröj lite innan du ringer”. Det 

var egentligen inte så farligt, men man kommer ihåg det för att det kändes lite 

svårt i början.”  

Som uppslagsverk.  

”Det finns ju väldigt mycket erfarenheter samlat i den här korridoren. Någon 

kan vara väldigt duktig på ett område så att man kan ta hjälp av den. Vi är 

specialister på ett specifikt område”  

4.3.1.4 Formellt stöd 

Formellt stöd kan röra sig om policys och rutiner för det dagliga arbetet. Det vi har 

tagit fasta på är det som berör kundkontakten. Vi tror att detta är stödfunktioner som 

väldigt lätt kan göras om, eller uppfattas som krav. Den enda skillnaden vi kan se är 

hur den anställda uppfattar funktionen. En begränsning av vilka möjligheter man har 

att utföra sitt arbete kan ofta ses som krav. Men om man vet t.ex. hur stort lån man får 

bevilja kan detta upplevas som ett sätt att ha stödfunktioner, eftersom man vet vad 

som gäller.   

”Det finns en skaderegleringspolicy som tar upp generellt om hur man ska 

uppträda. Man ska vara korrekt, ge rätt information och vara tydlig. Följer 

man den så passar ju den in i alla sammanhang.”  

Organisationen kan också tillhandahåll förklaringar på varför man hanterar ärenden på 

ett visst sätt. Servicearbetaren får genom utbildning, eller socialisation en förklaring 
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till varför de ska uppträda på ett visst sätt. I vissa fall kan man uppfatta förklaringen 

som konstruerad för att berättiga ett visst handlande. Medan i andra tillfällen är 

förklaringen korrekt, men kanske inte den enda anledningen till att man handlar som 

man gör. Oavsett av vilken anledning organisationen har skapat förklaringen så tror vi 

att det i många fall är ett stöd för servicearbetaren i hans eller hennes hantering av 

kundinteraktionen. I exemplet nedan berättar en banktjänsteman om när hon nekar en 

kund lån i banken.  

”Man får förklara för kunden att det här gör inte jag för att du ska inte få det 

här, utan det här gör jag för er skull, för att ni inte ska sätta er i klister. (…) 

Det är ju egentligen för att skydda dem själva så att de inte sätter sig i skulder 

som de inte klarar av sen.”  

4.3.1.5 Egna knep som stöd  

Individen har ”uppfunnit” sätt att hantera känsloarbetet som de uppfattar som stöd. 

Det kan handla om allt från aggressionshantering till förträngning och tankestrukturer 

När vi bad respondenten beskriva en besvärlig kund och där denna inte kunde 

redogöra för en ända sådan situation.  

”I så fall har jag förträngt det, det är negativt. Så det lägger jag bort, det tror 

jag inte att jag skulle komma ihåg om det inte var väldigt extremt.”  

För de som verkligen upplever att kunder kan vara besvärliga finns det olika knep för 

att hantera den frustration som kan uppkomma.  

”När man avslutar samtalet så får man går en sväng i korridoren eller sparka 

på en pärm”  

De egna knepen för att hantera känslor kan ha uppkommit eftersom formella och 

andra stöd saknas eller är otillräckliga. Eftersom vi alla är individer hanterar vi ju inte 

känslor på samma sätt och en lösning för alla är därför omöjlig att uppnå    
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4.2.2 Erfarenhet  

Begreppsförklaring 

Med erfarenhet menar vi den kunskap man har fått över tid. Det vill säga de 

förändrade sätt att se tillvaron som tjänstearbetare som man får efter en viss tid i 

yrket. I erfarenheten lägger vi tyst kunskap, värderingar och vad som kan kallas för 

”learning by doing”. Erfarenheten gör det möjligt att definiera sin yrkesroll, utifrån 

begreppen krav, kontroll, stöd, kommunikation etc. Detta var den första kategori som 

växte fram vid kodningen. Tidigt stod det klart att flera respondenter ansåg erfarenhet 

och rutin som en viktig faktor till hur man upplever och hanterar känslor.   

Teori 

Vi har under insamlandet av material till denna uppsats inte lyckats hitta några teorier 

som tar upp erfarenhet som en påverkande faktor i kundmötet. Abiala tar upp rutiner 

som ett sätt att hantera kunder, men bygger inte vidare på detta resonemang.54  

Konklusioner:  

Erfarenhet ger säkerhet i interaktionen med kunder…  

”du lär dig nog till slut vad det är för typ av skada och hur personen kommer 

att reagera”  

”Jag kan tänka mig att någonstans där inne så finns det. En erfaren 

skadereglerare tror jag känner det själv. Man vet hur kunden ska reagera.”  

…också i svåra kundmöten  

”Visst är kunder arga, men tidigare hände det att de skrek åt en och har blivit 

bättre. Det håller inte alltid med en, men de blir inte så arga”  

”De är fortfarande lugna och konkreta till skillnad från förr. Då gick man 

kanske samma match mot dem.” 
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Att man kan hantera interaktionen till kunder bättre gör att man känner sig mer säker i 

sin yrkesroll. En förklaring till detta kan vara att man inte längre blir överraskad, vare 

sig av sin egen eller av andras beteende. Man har kommit till det stadiet att man 

accepterar kundens och sina egna känsloyttringar.  

”Men sen efter ett tag när du har varit med och vet hur du ska göra. De 

träffarna som är lite jobbiga de får ju vara det helt enkelt.”  

En annan förklaring till att man har blivit säker i sin yrkesroll kan vara att man över 

tid har definierat den, det vill säga man har gjort sig en bild av hur man ska uppträda i 

sin roll och hantera sitt arbete. Det kan också bero på att man har vant sig till de krav 

som ställs på en och hittat lösningar på hur man ska hantera eller undgå dessa krav.   

Skadereglerarna talar om att man har blivit avtrubbad känslomässigt i sitt yrke.  

Vi tolkar detta som en slags försvarsmekanism. Om man tog åt sig av alla de fall man 

möter så skulle man vara tvungen att lägga all sin energi på att hantera och bearbeta 

sina egna känslor.  

Erfarenhet verkar vara en faktor som påverkar skadereglerarnas hantering av känslor 

mer än den påverkar banktjänstemännen. Vi tror att detta har att göra med vilka 

kunder de möter, vilka krav de ställer och i vilken situation dessa kunder befinner sig. 

Skadereglerarna möter oftare kunder som befinner sig i ”pressade” situationer, de kan 

ha varit utsatta för en allvarlig olycka vilket gör att de är något mer känslomässiga än 

banktjänstemännens kunder.  

4.2.3 Bild av kunden  

Begreppsförklaring / Teori 

Hochschild talar om att flygvärdinnorna får lära sig att se kunderna som små barn, för 

att kunna hantera dem i svåra, känslosamma, situationer ”a drunk could be concieved 

as just lika a child”.55 Ett av de råd flygvärdinnorna får är att försöka förklara för sig 
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själva varför kunden uppträder som han gör. ”the passenger demanding constant 

attention could be reconceived as- just like a child”56  

Detta gav upphov till vår tanke om att den bild känsloarbetaren har av kunden 

påverkar hur man upplever och hanterar känslor. Man kan också hantera negativa 

handlingar av kunder som ett resultat av att kunden som person är på ett visst sätt, inte 

att situationen fick kunden att bli så.   

Konklusioner 

Vi tror att servicearbetare undviker att sätta sig in i kundens situation, de försöker 

istället skärma sig från kunden och dess känslor genom att placera kunden i ett fack, 

och därmed förklara hans eller hennes beteende. Man kan på så sätt visa medlidande 

utan att ta åt sig för mycket. Bilden av kunden påverkar servicearbetarens beteende 

mot kunden. Har man bilden av att kunden är okunnig så vet man att man måste ge 

information.  

”En vanlig person sitter ju inte och tänker på det, de säger att jag har ett 

bottenlån och det är bra de tänker inte på hur det blev så, bara att man har 

det. Så det är inte så lätt för kunderna heller.”  

”Jag förstår att de ofta är okunniga när de ringer”  

De ser kunden som trevliga, så får de en positiv bild av kunder och troligen också en 

positiv bild av sin yrkesroll. Positiva kunder bildar den grupp som anses vara en 

norm. Detta gäller både hos banktjänstemän och skadereglerare:  

”Det är väldigt snälla människor i Värmland.”  

”Han var mycket trevlig, de flesta är faktiskt mycket trevliga”  

Det är möjligt att denna positiva norm kan användas som skyddsnät mot negativa 

kunder. De flesta kunder är ju positiva så när servicearbetaren möter en negativ kund 

                                                

 

56 Hochschild, The managed hart sid 25 



 

40

 
så avviker denna från normen. Man kan då bortförklara kundens beteende som ett 

slags avvikande.   

Kunden som inte vill förstå.:  

”det är väl snarare dessa som inte förstår budskapet”  

”det är någon som har bestämt sig att nu vet jag bäst”  

”det finns kunder som är nästan omöjliga”  

4.2.4 Kommunikation  

Begreppsförklaring / Teori 

Ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare”, som betyder att något 

blir gemensamt. Det handlar om att vi delar med oss av något till varandra. Bl.a. 

tankar, innebörder, känslor, värderingar och handlingar. Genom kommunikationen 

visar vi hur vi ser på den person vi interagerar med. Kommunikation kan definieras 

som ”en process där två eller flera personer skickar budskap till varandra och där de 

visar hur de påverkar varandra, uppfattar sig själva och situationen samt vilket 

innehåll de lägger i sina budskap". Kommunikation sker verbalt genom det talade 

språket, men även icke- verbalt genom kroppsrörelser, mimik, gester, ögonkontakt 

etc.57    

Vi har tagit upp vad respondenterna upplever vid kundmötet när det rör sig om 

kommunikation. Vi har exempel på när kommunikationen fungerar och när den inte 

fungerar och vilka resultat detta får för upplevelsen och hanteringen av känslor.  

Teorerina om kommunikationens betydelse och inverkning på kundmötet är nästintill 

oändliga. I stället för att redovisa dem här konstaterar vi att kommunikationen verkar 

ha en avgörande betydelse för hur respondenterna upplever och hanterar känslor.  

Konsten att kommunicera med vår omgivning har alltid varit viktigt.   
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”We are still rather awkward in our interaction and communication, especially when 

opinions and interests collide”58   

Konklusion 

Servicearbetaren kan använda kommunikationen för att få förtroende från kunden.   

”Oftast gör man det för att man har dem så nära inpå sig. Och så just det här 

att vi hör alla frågor, de öppnar sig ju för en, man vet ju allting. Då gäller det 

att man, de går ju inte till någon annan och öppnar sig om sitt liv, men det gör 

de ju för mig, och det är ju stort.”  

I och med att man kommer nära kunden har man också en större möjlighet att se vilka 

behov och önskemål kunden har. Det kan ses som något positivt för servicearbetaren 

som upplever en personlig kontakt. Det kan upplevas som positivt även från kundens 

sida, som kan uppleva den personliga kontakten som god service. 

Detta ger fördelar för organisationen. Kunder som upplever en god service, blir ofta 

lojala kunder. Servicearbetare som upplever personlig kontakt med kunden, får en 

positiv bild av sitt arbete och blir därmed lojala medarbetare.  

”Ja det är ju de gånger man har kunder som man har värdens bästa kemi med 

och där det känns lätt, allting blir så där lättsamt. De förstår mig och jag 

förstår dem och det flyter så här. Och då flyter ju jobbet också, jag menar en 

sån kund blir det ju aldrig fel med.”  

Det kan också finnas faror i att bli för personlig med kunden. Bland annat kan detta 

resultera i en intressekonflikt när servicearbetaren identifierar sig för mycket med 

kundens krav och behov och inte längre tar hänsyn till ”organisationens bästa”. 

Det verkar som att kundens sätt att kommunicera ger servicearbetaren en bild av hur 

kunden ser honom/henne. Servicearbetaren kan jämföra denna bild med sin egen bild 

av sig själv och sin yrkesroll, och detta kan troligen påverkas både positivt och 

negativt.   
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Genom erfarenhet har man lärt sig hur man ska kommunicera för att uppnå en lyckad 

kundkontakt och hur man kan använda kommunikationen som ett verktyg för att få 

kontroll över situationen.  

”Sen har jag lärt mig att leende kommer man ganska långt med. Även om man 

gör fel och ler åt det och erkänner det så kommer man långt.”  

Respondenterna beskriver situationer när kommunikationen misslyckas. Misslyckad 

kommunikation verkar handla om: 

När man inte lyckas skapa eller få förtroende,   

”Det kan handla om att personkemin inte stämmer så bra mellan dem. Det är 

så ibland, det känner nog många igen att det första intrycket man får vid ett 

besök eller på telefon att det här stämmer inte, det här kommer inte att gå så 

bra.  Så i samband med det kan det hända att man får ett avböjande, att 

kunden blir upprör och inte godtar det skaderegleraren säger.”  

När man inte lyckas förmedla sitt budskap.   

”Om man kanske känner att jag pratar alldeles för mycket och kunder fattar 

inte ett dugg.”  

”hur jag än förklarar så kommer vi ingen vart.”  

”Det behöver inte skära sig direkt, men att man känner att man inte får någon 

respons. Man pratar och hallå, förstår du vad jag säger?”  

När man inte får någon reaktion på sitt agerande.  

”Du vet man förklarar så och så och så och så, och man får varken leende 

eller man får inte det där. Det tycker jag är svårt”  
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Man är medveten om kommunikationen som ett arbetsverktyg. Man använder sig av 

formuleringar, tonfall, nyanser i språket m.m. för att ”styra kunden” och få den 

reaktion och känsla man vill uppnå.   

”Om man förklarar på ett rätt sätt så brukar det gå bra. Man kan känna det 

här att först så blir man besviken, kunden alltså, men sen när man förklarar så 

oftast så kommer man till ett resultat som han eller hon förstår”  

Man vill vara den som styr kommunikationen, ett av de största misslyckandena i 

kundinteraktionen är när man mister kontrollen över diskussionen.   

”Den här kunden han vill förklara för mig direkt från början vad som gällde. 

Jag fick aldrig möjlighet att gå in i diskussionen från början, hur man gör. Jag 

försökte gå in i diskussionen och säga att okej, nu tar vi det här från början 

och förklara att det här är en skada som vi hanterar så och så, men han ville 

bara köra sitt eget race.”  

4.3 Kontroll  

Begreppsförklaring 

För servicearbetaren är det viktigt att hantera de krav som ställs på en när det gäller 

känsloarbete. När man har lyckats hantera dessa krav har man kontroll. Kontrollen 

kan alltså sägas vara effekten av att man klarar av att hantera kraven. Vi kommer att 

visa att kontroll över känslohanteringen inte alltid är odelat positivt, men att sträva 

efter kontroll är det enda sättet för individen att hantera kraven. Hur

 

man hanterar 

kraven kommer vi att komma tillbaka till, i detta avsnitt  koncentrerar vi oss om när

 

man hanterar kraven, när man inte gör det, och hur detta upplevs.  

Kontroll, eller egenkontroll som Karasek har kallat det, beskriver vilken möjlighet 

den anställda har att kontrollera sitt arbete. Enligt Karasek handlar detta om hur man 

genomför sitt arbete, vilka friheter och möjligheter man har att själv styra över sin 

arbetsvardag. Här har vi valt att använda en lite annan definition. Kontroll handlar om 

hanteringen av de krav på känslohanteringen man upplever i arbetssituationen. Om 

man klarar av att hantera dessa krav har man kontroll, om man inte klarar av att 
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hantera kraven har man inte kontroll. Exempel på detta är när man klarar av att 

kontrollera sina känslor, visa upp det ansikte man förväntas att visa upp i 

servicemötet.  Hur

 
man hanterar dessa krav kommer vi att komma vi att komma 

tillbaka till i de avsnitt som tar upp hjälpmedlen (erfarenhet, stöd, kommunikation och 

bild av kund).  

Teori 

Att kontrollbegreppet blir något annorlunda i servicesektorn, jämfört med industrin 

som Karasek har undersökt, förklarar Abiala med att kunden, som är icke-anställd, 

deltar i produktionen. Från arbetsgivarens sida kan mötet inte heller kontrolleras på 

samma sätt. I industrin kan organisationen kontrollera den anställda utifrån varans 

kvalitet när den är producerad, i tjänstesektorn finns inte denna möjlighet. 

Organisationen kan inte kontrollera tjänsten, innan den når kunden eftersom en tjänst 

oftast produceras i samma ögonblick som den konsumeras. Abiala fortsätter att 

beskriva begreppet kontroll utifrån arbetsgivarens synpunkt. Vårt begrepp kontroll 

handlar om den anställdas upplevelse av att kontrollera sin känslohantering, men man 

bör vara medveten om att också arbetsgivaren vill ha kontroll över kundmötet. 

Kontrollen handlar om trygghet, och kan enligt Abiala uppnås på olika sätt. Genom 

att ha någonstans att gå undan, genom att använda rutiniserade fraser etc. så 

kontrolleras kundmötet av den anställda.59 På samma sätt upplever vi att 

servicearbetaren kontrollerar känsloarbetet. Genom att använda sig av hjälpmedel får 

hon kontroll över sina känslor och uppvisandet av dessa. Några gånger talar våra 

respondenter också om bristen på kontroll. När de upplever att de inte vet hur de ska 

hantera sina eller kundens känslor, eller att de inte klarar av att hantera dessa.  

Konklusioner  

Respondenterna ger oss intrycket av att de upplever det som viktigt att ha kontroll i 

relationen till sina kunder, över situationen och därmed över sina egna känslor. I 

exemplet nedan kan vi se ett typexempel på känsloarbete.   

”Jag har ju lätt att ta åt mig, och även om de ringer och är arga så tror jag att 

de är besvikna på mig men i verkligheten så vet jag det är inte mig, det är inte 
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jag utan Länsförsäkringar. Det är något jag fortfarande försöker att jobba på, 

att skilja mellan mig och Länsförsäkringar, det försöker jag att tänka på,  jag 

är på väg åt rätt håll.”  

Servicearbetaren har en bild av hur hon ska hantera sina känslor utifrån de krav hon 

ser, detta gör hon genom att skilja på sin person, och den yrkesroll hon har. I och med 

att hon försöker att hantera de känslor som uppkommer strävar hon efter att uppnå 

kontroll över känsloarbetet. Hon har också en klar bild över vad kontrollen innebär 

när hon säger att hon ”är på väg åt rätt håll”.  

En effekt av att man har uppfyllt de krav som ställs på en, det vill säga när man fått 

kontroll, kan vara att man känner sig nöjd. På frågan om det finns tillfällen då du 

känner dig extra nöjd med din yrkesroll, svarade en av våra respondenter följande:  

” Det här att hjälpa folk, det känns väldigt bra när man har hjälpt någon”  

Som vi tidigare har påpekat behöver inte kontroll vara odelat positivt. Att man i sitt 

yrke kontrollerar sina känslor kan göra att man gör detta också utanför arbetet.   

”Det kan påverka på det sättet att man har svårare att ta åt sig. Man kan trösta och 

prata och så, men man blir lite kallare inombords, det stämmer Man är inte så blödig 

längre, samtidigt kan man ju hjälpa till bättre men det går inte in djupare på en.”  

I citatet ovan kan vi se att servicearbetaren kontrollerar sina känslor och att han 

upplever att detta är positivt i arbetssituationen,: ”kan man ju hjälpa till bättre” men 

om detta är positivt eller negativt för honom som privatperson är inte helt självklart.  

Brist på kontroll handlar om när man misslyckas, eller är orolig för att misslyckas. 

Det kan vara att man upplever att man bryter känsloreglerna, eller är osäker på vilket 

som är det korrekta uppträdandet. Brist på kontroll handlar ofta om osäkerhet, när 

man har hanterat de känslor som uppkommer i interaktionen har man kontroll oavsett 

om man är nöjd med sitt handlande eller inte.  
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5 Diskussion 

Det vi ska ta upp och diskutera i detta avsnitt är kopplat till vår huvudfrågeställning: 

Vilka faktorer påverkar upplevelsen och hanteringen av känslor för den anställda i ett 

kundmöte?   

Vi kommer att redogöra för och besvara vårt syfte och vår frågeställning i förhållande 

till den modell vi har konstruerat. Vi redogör för våra syften och besvarar kortfattat de 

frågor som vi tidigare ställt oss.          

Vi kommer nu att redogöra för det syfte och de frågeställningar vi presenterade i 

inledningsavsnittet samt det resultat vi fått.  

Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att öka förståelsen för begreppet känsloarbete, 

hur detta uppträder i tjänstesektorn samt hur de känslor som uppkommer i 

servicemötet upplevs och hanteras av servicearbetare. Vi vill med denna 

uppsats ge tips på några punkter som kan diskuteras vidare för det 

försäkringsbolag vi har undersökt, och förhoppningsvis också andra företag i 

servicesektorn där känsloarbete är en viktig del av arbetsvardagen.   

Vi anser att vi i denna uppsats har uppfyllt vårt syfte genom att beskriva hur 

känsloarbete hanteras i tjänstesektorn. Vi kommer också att avsluta detta 

diskussionsavsnitt med några praktiska råd till det bolag vi har undersökt liksom 

andra serviceföretag där känsloarbete förekommer.  

Krav  

 

kund 

 

organisation 

 

omgivning  

Kontroll 

Hjälpmedel  

 

erfarenhet 

 

kommunikation 

 

bild av kund 

 

stöd
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Frågeställningar 

 
Existerar känsloarbete på det företag vi har undersökt?  

De anställda i det bolag vi har undersökt upplever att de har krav på vilka känslor som 

ska upplevas och hanteras. Dessa upplevda krav är det Hochschild kallar känsloregler. 

I och med att dessa känsloregler bland annat kommer från organisationen så hävdar vi 

att känsloarbete finns på detta företag.  

 

Vilka faktorer som kan påverka den anställdas upplevelse och hantering av  

dessa känslor?    

De hjälpmedel, eller påverkande faktorer vi har hittat i vår studie är erfarenhet, 

kommunikation, bild av kund och stöd. Som vi tidigare har påpekat kan det här finnas 

flera faktorer. Vi har också sett att dessa faktorer samverkar. Individen använder sig, 

och blir påverkad, av flera av kategorierna samtidigt. Exempelvis påverkas  

känsloarbetet vid ett kundmöte både av kommunikationen och vilken bild den 

anställda har av kunden.  

 

Finns möjligheter för individen och/eller organisationen att påverka hur den 

anställda upplever och hanterar känslor.  

Både organisationen och individen kan påverka de faktorer vi har funnit. Man kan 

genom medvetenhet förändra de krav, eller känsloregler man upplever sig att ha, 

bland annat genom att aktivt och medvetet använda sig av de hjälpmedel som vi har 

hittat.  

De kategorier som vi har hittat i vårt resultat är väldigt breda, det vill säga de rymmer 

mycket, t.ex. kommunikation. Detta ger bland annat två konsekvenser. Det ena är att 

det är svårt att hitta teorier, att kommunikation har en roll i servicemötet tas upp av i 

stort sett varje författare som har skrivit om ämnet. Men vi har inte lyckats hitta någon 

som på något sätt sammanfattar, eller tar upp, kommunikationens direkta konsekvens 

för känsloarbete. Den andra konsekvensen är att det är svårt att veta när vi ska sluta 

analysera. Resultaten kan analyseras och utarbetas i det oändliga, och detta arbete 
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skulle vi kunna hålla på med i flera år framöver. Om vi utifrån detta material kunde 

fortsätta vår undersökning skulle vi kunna skriva en hel doktorsavhandling om hur det 

sociala stödet påverkar känsloarbetet. Eftersom detta av tidsbrist inte är möjligt måste 

vi begränsa oss i analys och slutsatser. Vi tror oss ha hittat de viktigaste faktorerna 

som påverkar känslohanteringen i servicearbete. Givetvis ligger det andra faktorer 

utanför de vi har tagit upp som påverkar upplevelsen och hanteringen av känslor i ett 

kundmöte. Vilken typ av människa man är. Vad som har hänt just den dagen, vilken 

livssituation man befinner sig i m.m. Dessa individuella faktorer påverkar naturligtvis 

också hanteringen och upplevelsen av känslor. Eftersom vår infallsvinkel har varit att 

se på hur arbetssituationen ser ut har vi inte närmare studerat hur de mer personliga 

faktorerna påverkar känsloarbetet.  

Våra resultat är delvis illustrerade med citat. Vissa slutsatser är däremot inte möjligt 

att visa med hjälp av enstaka citat då dessa är slutsatserna av en helhetsbild eller en 

samling av flera citat. Detta är en av nackdelarna med den metod, Grounded Theory 

som vi har använt, eftersom denna tar utgångspunkt i att resultaten ska tolkas utifrån 

koncept som i sin tur formas av citat.    

Känsloarbete i praktiken 

I vårt inledningsavsnitt ställde vi några frågor som vi här kommer att försöka besvara. 

Alla frågor är inte fullt besvarade, då detta inte ingick i syftet med denna uppsats. De 

kan snarare ses på som frågor där vi tror att vidare forskning kan bedrivas, inte minst 

på det rent praktiska planet. Hur ska arbetsgivare och servicearbetare förhålla sig till 

känsloarbetet i praktiken? Efter att ha besvarat dessa frågor, och kommit med några 

råd kommer vi att övergå till en diskussion om vårt syfte och våra resultat.  

- Vad är konsekvensen för individen att utföra känsloarbete? Vilka positiva 

konsekvenser kan påvisas? Vilka negativa konsekvenser finns?  

Vi har, i likhet med Abiala60, sett tendenser till att våra respondenter både kan uppleva 

positiva konsekvenser, bl.a. den mellanmänskliga kontakten. Men också negativa 

konsekvenser i form av avtrubbning och trötthet av sitt känsloarbete. 
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- Hur kan man på bästa sätt utföra känsloarbete för att minska risken för negativa 

konsekvenser för den anställda?  

-Hur kan man på bästa sätt hantera känsloarbete, för att interaktionen mellan den 

anställda och kunden ska bli så lyckat som möjligt.  

-Vad kan arbetsgivaren göra för att underlätta för sina anställda?  

I den forskning vi har tagit del av har vi inte kunnat hitta några praktiska råd för den 

som utför känsloarbete. Vi tror dock, utifrån de intervjuer vi har gjort och den 

litteratur vi har studerat att vi kan se i alla fall några konkreta åtgärder som kan 

användas för att minska de negativa konsekvenserna och öka möjligheten för positiva 

konsekvenser av känsloarbete.  

Tid: De anställda i det företag som vi har undersökt har en timmer på morgonen utan 

direkt kundkontakt innan telefonväxeln öppnar. Vi tror att detta är en åtgärd som gör 

det enklare för de anställda att ”ställa in sig” på det känsloarbete som ska utföras 

under dagen. Flera av våra respondenter upplever också att känsloarbetet blir svårare 

när man arbetar under tidspress.  

Kolleger: Det är uppenbart att alla våra respondenter upplever det kollegiala stödet 

som väldigt betydelsefullt i känsloarbetet. Det informella mötet, fikapausen, att kunna 

springa in till en kollega just i den stund då man har behov för det. Liksom den 

formella mötesplatsen avdelningsmötet, genomgång med närmaste chef etc. Vi anser 

att det därför är viktigt att de som arbetar med känsloarbete organiseras både fysiskt 

och organisatoriskt på ett sånt sätt att det blir lätt att ta kontakt med sina chefer och 

kolleger.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

Presentation av oss  

Kan du berätta lite om dig själv. Namn, Ålder, civilstånd etc  

Hur länga har du arbetat på LF, och total inom detta yrke?  

Kan du beskriva en ”typisk” arbetsdag? (Få med befogenheter och ansvar)  

Dina arbetsuppgifter?   

Hur möter du kunder, telefon, personlig kontakt?   

Antal kundmöten?  

Längden på kundmöten?   

Är ni fler som arbetar med samma sak?  

Kan du berätta om ett kundärende som du hade förra veckan?   

Hur hanterade du det ärendet? Från början till slut.   

I fallet du beskrev nu, hur var kunden? glad/ arg/ ledsen/upprörd?  

Hur kände du dig?  

Händer det att du upplever ”problem” med kunder?  

Vad kan det då handla om?  

Hur gör du för att hantera problemet?  

Hur känns det?  

Hur påverkar det dig?   

Kan det vara så att mötet med en kund får dig på bra humör?   

Vad kan det handla om?  

Hur märker du det?   

Hur käns det?  

Hur påverkas du? 
När (om) du känner att du har blivit påverkad av en kund (ledsen, glad, arg irriterad 
etc)   
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Hur känns det då?   

Hur hanterar du det?   

Påverkar det din arbetssituation, hur?   

Tänker på du hur ditt arbete med kunder påverkar ditt sätt att vara och visa känslor i 
andra sammanhang?   

Känner du dig bekväm i/nöjd med den roll du har i ditt arbete? Finns det 
tillfällen du du känner dig mer/mindre nöjd? Utveckla svaret...    

Händer det att du känner dig på ett visst sätt, irriterad, arg, ledsen etc.  
Men ända måste  ”visa upp” någonting annat för kunden? (En mask)  

Hur gör du?  

Varför gör du så?   

Hur känns det?  

Påverkar det arbetssituationen?   

Hur tror du själv att du påverkas av dina känslor som uppkommer i kontakten 
medkunder? (Förmodligen svarad på innan)   

Om det finns tid över:  

De kunder/klienter som du kommer i kontakt med behöver ofta hjälp med, för dom, 
viktiga, allvarliga saker. (huslån, skaderegl. etc.)    

Vad har du för tankar kring det?         


