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artiklarna på varuhusen. Programmet kan också användas som ett verktyg för att finna 

produktinformation för en specifik artikel. 
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med en lösning. 
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granska var felet uppstått och därefter lägga upp en ny handlingsplan eller rutiner. Det innebär 

att lära sig av misstag, följa upp och finna nya effektiva lösningar. 

 

SAC – Service Action Case är ett kundärende som gäller pengar och varor vilka ska in till 

eller ut från IKEA. Det är medarbetarna som skapar SAC som även lagras i SAMS. 

 

SAMS – Service Action Management System är ett stödsystem för kundserviceärenden. I 
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Sammanfattning 

Kurs:  SMTX07, Magisteruppsats 15 hp. Våren 2010 

 

Författare:  Amir Amini Harati, Nosherwan Bajwa, Daniel Djukic 

 

Titel:  Känslostyrning – Ett nödvändigt ont? 

 

Handledare: Jan E. Persson, Carl R. Hellberg 

 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ledningen styr och optimerar 

frontpersonalens känslor i servicemötena. För att uppfylla vårt syfte har 

vi valt att studera ett fallföretag där det kan uppstå en hög 

känslointensitet i de olika servicemötena. 

 

Frågeställning:  Vilka problem uppstår för ledningen när de styr frontpersonalens känslor 

i servicemöten? Hur kan ledningen optimera känslostyrningen?  

 

Metod:  Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod genom kvalitativa 

intervjuer och deltagande observationer. 

 

Nyckelbegrepp:  Känslostyrning, Känslohantering, Emotional labor, Empowerment, Intern 

kommunikation, Servicekultur 

 

Slutsatser:  Vi har kommit fram till att det inte finns någon skräddarsydd lösning som 

fungerar i alla tjänsteföretag för att kunna optimera känslohanteringen 

hos personalen. Ett företag som har starka värderingar som är lätta att 

associera till tror vi är en grundstomme för att personalen ska kunna må 

bra. Det blir dessutom mer naturligt att inta en deep acting roll. Det krävs 

att den interna kommunikationen fungerar åt båda hållen på flera olika 

sätt, så att alla kan ta del och förstå den. Ledningen måste skapa rätt 

förutsättningar för att personalen ska kunna ta ansvar och göra ett bra 

jobb. Samtidigt måste ledarnas förväntningar infrias av de anställda, 

vilket vi tror görs på ett naturligt sätt om personalen trivs. 

  



 

 

Abstract 

Course:  SMTX07, Master level. 15 hp. Spring 2010 

 

Authors:  Amir Amini Harati, Nosherwan Bajwa, Daniel Djukic 

 

Title:  Emotional management – A painful necessity  

 

Fellow advisor: Jan E. Persson, Carl R. Hellberg 

 

Purpose:  The purpose of this study is to better understand how the lead controls 

and optimizes frontline staff's feelings in different service encounters. To 

fulfill our purpose we have chosen to study a company where there may 

be a high level of emotional intensity in the different service meetings. 

 

Questions:  What problems can arise for the lead when they control the frontline 

staff's emotions in different service encounters? How can the 

management optimize emotional management? 

  

Methodology:  We used a qualitative research method by doing qualitative interviews 

and participant observations 

 

Keywords:  Emotional management, Emotional labor, Empowerment, Internal 

communication, Service culture  

 

Conclusion:  We have come to the conclusion that there is no key solution that works 

in all service industries, which will optimize the emotional management 

of the staff. We believe that companies with strong values, that are easy 

to associate with, are fundamental for the well-being of the staff. It is also 

requires that the internal communication works both ways, so that 

everyone can obtain and understand the meaning of it. Management must 

also create fair conditions, so that the staff will take responsibility and do 

a good job. At the same time leaders' expectations must be met by the 

employees, which we believe will happen if the staff is happy.  
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1. Inledande del 

1.1 Bakgrund 

Människor har oftast en förutfattad uppfattning om hur saker och ting ska vara. Exempelvis är 

det nästan självklart att man ska vara ledsen på en begravning och glad på ett bröllop. 

Hochschild menar att de här reaktionerna, med andra ord känslorna, är djupt kulturellt 

betingade.
1
  Sen kan det i sin tur finnas skillnader mellan olika kulturer som gör att människor 

reagerar olika på samma sak. Exempelvis kan det i många kulturer uppfattas som nästan 

obekvämt om en främmande person börjar konversera med en, medan det inom andra kulturer 

är mer av en självklarhet. 

 

Idag har det blivit allt vanligare att företag vill att sin frontpersonal ska uppföra sig på ett sätt 

som speglar företagets regler och värderingar. Inom vissa branscher, som exempelvis 

snabbmatsbranschen, är det vanligt att frontpersonalen får en manual för hur de ska bete sig 

och vad de ska säga till kunden. Företagen försöker på så vis att standardisera servicemötena 

för att minimera risken för misstag från frontpersonalens sida. Med andra ord försöker 

företagen kontrollera frontpersonalens känslor. Om den anställda motsätter sig det här 

tankesättet och inte kan kontrollera sitt beteende i känslointensiva servicemöten kan kunden 

komma att bli missnöjd, vilket i sin tur drabbar företaget. Personalen ska nästintill vara som 

förprogrammerade robotar och hålla sina känslor i styr.
2
 Hur den anställda mår inombords får 

med andra ord inte påverka mötet med kunden. Exempelvis förväntar sig flygresenärer att 

flygvärdinnor ska bemöta dem på samma trevliga sätt oavsett vilket flygbolag de reser med.  

Å andra sidan finns det branscher där frontpersonalen har större utrymme för att uttrycka sina 

känslor. Exempelvis kan en fastighetsmäklare i större utsträckning anpassa sitt 

förhållningssätt utifrån kundens behov. Men andra ord är det oftast inte organisationen som 

utformar reglerna för hur mäklaren får lov att agera, utan mäklaren har istället ett större 

ansvar. Forskning har visat på att ett positivt bemötande från personal kan generera ett positivt 

utfall av servicemötet för kunden. Zeithaml & Parasuraman menar att kunder blir mer 

benägna att återvända och sprida ett bra "word-of-mouth" efter ett sådant servicemöte.
3
 

 

                                                 
1
 Hochschild, Arlie Russell (2003). The managed heart: commercialization of human feeling: Twentieth 

anniversary edition with a new afterword. 2. ed. Berkeley, Calif.: University of California Press 
2
<http://www.aftonbladet.se/wendela/jobbet/article11784998.ab> (Läst 2010-05-12) 

3
 Zeithaml, Valarie A. & Parasuraman, A. (2004). Service quality. Cambridge, Mass.: MSI 
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1.2 Problemdiskussion 

Som vi tidigare nämnt finns det flera sätt för organisationen att styra frontpersonalens 

beteende gentemot kund. Korczynski menar att personalens sätt att agera gentemot kunden är 

direkt avgörande för hur framgångrikt ett företag inom tjänstesektorn kan bli. Det innebär att 

frontpersonalen måste lära sig att hantera sina känslor och sin attityd i mötet med kunden.
4
 

Zeithaml & Bitner skriver att som chef är det minst lika viktigt att vägleda sin personal som 

att erbjuda en fungerande produkt. Ledningen förväntar sig dessutom att personalen ska 

bemöta kunden på ett sådant sätt som avspeglar organisationens värderingar.
 5

 Servicemötet 

kan påverkas av olika känslor hos personalen som i sin tur kan uttryckas genom 

ansiktsuttryck, gester, tonläge och ord.
6
 Vidare menar Echeverri och Edvardsson att även 

olika typer av normer präglar personalens beteende. De menar att exempelvis att ett alltför 

spontant och genuint agerande kan uppfattas negativt av kunder. Eftersom kunder vanligtvis 

förväntar sig en viss typ av bemötande från personalen, kan de istället bli upprörda om 

personalen blir för personlig.
7
 Men samtidigt är det viktigt att personalen själva får styra över 

sina egna känslor eftersom det annars finns en risk att personalen påverkas negativt genom 

bland annat frustration, stress, aggression och utbrändhet.
8, 9  

 

Det finns idag en omfattande forskning inom Service Management som behandlar hur 

ledningen ska styra sin personal. Human Resource Management är en viktig teori som 

behandlar personalpolitiken. I stort handlar HRM om att sätta ett värde på företagets 

medarbetare. Det innebär att varje individ ses som en resurs och är därför värdefull för 

företagets lönsamhet.
10

 Däremot är det svårt att hitta studier som behandlar hur ledningen i 

tjänsteföretag ska hantera personalens känslor som uppstår i samband med servicemöten. Det 

här på grund av att HRM endast vidrör vår problematik. Hur sker känslostyrningen? Finns det 

något facit för hur ledningen ska gå till väga? Problematiken är tydlig. Å ena sidan menar 

forskare att det är viktigt att personalen får leva ut sina spontana känslor, det vill säga att de 

får stor frihet till att agera på ett sådant sätt som de själva anser vara lämpligt. Å andra sidan 

                                                 
4
 Korczynski, Marek (2002). Human resource management in service work. Basingstoke: Palgrave Sid, 139. 

5
 Zeithaml, Valarie A. & Bitner, Mary Jo (2003). Services marketing: integrating customer focus across the firm. 

3. ed. Boston: Irwin McGraw-Hill Sid, 66. 
6
 Lovelock, Christopher H. & Wirtz, Jochen (2007). Services marketing: people, technology, strategy. 6. ed. 

Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall Sid, 314-315. 
7
 Echeverri, Per & Edvardsson, Bo (2002). Marknadsföring i tjänsteekonomin. Lund: Studentlitteratur Sid, 350-

351. 
8
 Korczynski, Marek (2002). Sid, 144-145. 

9
 Zeithaml, Valarie A. & Bitner, Mary Jo (2003).  Sid, 66. 

10
 Korczynski, Marek (2002). 
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ska personalens beteende präglas av organisationens värderingar, vilket kan begränsa 

personalens utrymme till att uttrycka sina egna känslor.  

 

    

 

 

 

 

Det blir med andra ord en balansgång för såväl personalen som ledningen. Givetvis skiljer det 

sig åt mellan olika branscher, men vi tror att just den här balansgången finns inom alla typer 

av serviceyrken. Det blir därför intressant att studera relationen mellan frontpersonalen och 

ledningen för att på så vis se vilka förutsättningar och styrmedel som krävs för en optimal 

känslohantering. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur ledningen styr och optimerar frontpersonalens 

känslor i servicemötena. För att uppfylla vårt syfte har vi valt att studera ett fallföretag där det 

kan uppstå en hög känslointensitet i de olika servicemötena 

 

1.4 Frågeställningar 

 Vilka problem uppstår för ledningen när de styr frontpersonalens känslor i 

servicemöten? 

 Hur kan ledningen optimera känslostyrningen? 

 

1.5 Disposition 

För att läsaren ska kunna känna att han eller hon hela tiden följer ett resonemang har vi valt 

att använda oss av en traditionell struktur på uppsatsen. Den röda tråden kommer vi skapa 

genom att använda oss av en linjär struktur med en logisk uppläggning. Det här sättet att 

utforma en rapport är även vanligt bland uppsatser med ett kvalitativt perspektiv.
11

 

I den inledande delen kommer vi först att lyfta fram ämnet vi avsett att studera genom en 

inledning. Efteråt kommer en redovisning av problembeskrivningen, syftet med uppsatsen och 

                                                 
11

 Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur Sid, 61. 

Känslorna styrs av 

personalens spontanitet 

Känslorna styrs enbart av 

organisationens värderingar 
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de frågeställningar som vi skall försöka besvara. Vidare kommer en kort beskrivning av vårt 

undersökningsområde som sedan följs upp med de avgränsningar vi har gjort i uppsatsen. 

I följande metodavsnitt argumenterar vi och berättar om vårt val av tillvägagångssätt och hur 

det har strukturerats utifrån vår problemformulering. Läsaren kommer få en djupare 

beskrivning om varför och hur vi valt att angripa problematiken vi avsett att studera. Även 

vårt val av undersökningsområde och urval av undersökningspersoner kommer att presenteras 

i detta avsnitt.  

 

I den avhandlande delen av uppsatsen möter vårt teoretiska ramverk inom vårt valda fält 

empirin. Vi har valt att genomföra våra analyser genom att arbeta med det empiriska 

materialet utifrån våra ”teoretiska glasögon”. Anledningen är för att läsaren ska kunna ta till 

sig kunskapen på ett läsvänligt sätt samtidigt som det ska vara pedagogiskt och informativt. 

Däremot kommer vi presentera våra slutsatser i ett eget stycke så att läsaren på ett 

underlättande sätt kan ta till sig det vi har kommit fram till.  

 

I den avslutande delen kommer vi sedan föra en diskussion om vilken betydelse våra 

slutsatser har i vidare forskning inom Service Management. Vi kommer även att försöka 

summera ihop de viktigaste delarna i undersökningen som har framkommit för att besvara 

våra frågeställningar. Därefter knyter vi ihop säcken genom att reflektera över våra resultat 

och spekulerar i vad framtida undersökningar kan handla om. 

 

1.6 Avgränsningar 

Våra avgränsningar i denna uppsats har gjorts utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi 

har valt att avgränsa oss till att endast försöka identifiera relationen mellan frontpersonalen 

och ledningen, eftersom det är här vi tror problematiken kring känslohantering blir som 

tydligast. Problematiken kring hur ledningen styr och försöker optimera frontpersonalens 

känslor i deras servicemöten med sina kunder, är det vi avsett att studera. Inom HRM finns 

det en begränsad forskning om känslohantering som behandlar hur ledningen i tjänsteföretag 

ska hantera sin frontpersonals känslor som uppstår i samband med servicemöten. Vi kommer i 

vår uppsats inte komma med några konkreta förslag, åtgärder, förbättringar eller andra 

lösningar åt vårt fallföretag eftersom HRM endast vidrör vår problematik. Det på grund av att 

uppsatsens omfång är begränsad och dels för att denna vetenskapliga rapport riktar sig och 

ska kunna relateras till vilket tjänsteföretag som helst, oavsett bransch. Därför har vi även valt 

att avgränsa oss till att inte lägga någon större vikt på själva avdelningen Byten & Återköp, då 
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vi anser att denna typ av problematik finns oavsett tjänsteföretag. Vi kommer inte heller att 

studera hur kroppsspråk, tonläge, språkbruk och kultur påverkar känslohanteringen. Det finns 

redan forskning kring hur arbetsmiljön kan påverka individers känslor som exempelvis, 

färger, dofter och musik. Däremot har både våra intervjuer och observationer givit oss en 

helhetsbild av hur avdelningen och personalen fungerar och samförhåller sig. Utifrån det 

empiriska materialet har vi endast valt att ta med delar av den information vi anser varit 

relevant och nödvändig för att genomföra våra analyser och de slutsatser vi kommit fram till.  
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2. Byten & Återköp – IKEA Helsingborg 

IKEA är ett heminredningsföretag med en affärsidé som innebär att de erbjuder ett brett 

sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många 

som möjligt ska ha råd att köpa dem. Deras vision är att skapa en bättre vardag för många 

människor. För att lyckas med detta innebär IKEA-konceptet att involvera och samarbeta med 

sina kunder. Det betyder att kunden är delaktig i hela processen från början till slut. Det vill 

säga att kunden exempelvis tittar i IKEA katalogen, åker ut till varuhuset där de väljer 

möblerna. Sedan hämtar dem dessa i exempelvis på tag-själv-lagret, eftersom det mesta är 

förpackat i platta paket innebär det att kunden själv får montera och skruva ihop allting själv. 

Det här konceptet medför att saker och ting kan bli fel under kundens process, till exempel att 

det saknas delar, eller att kunden fått fel vara eller färg. Det är till Byten & Återköp, som är en 

avdelning inom funktionen Kundrelationer, som dessa kunder vänder sig till. 

Avdelningschefen på Byten & Återköp på IKEA Helsingborg ansvarar för avdelningen och 

varuutlämningen som ligger på Berga. Som tidigare nämnt är det till Byten & Återköp som 

kunder vänder sig när de vill byta varor, lämna tillbaka varor, vid reklamation, produktfel, 

hanteringsskador, vid klagomål och när de fått ett lovord. Kunderna vänder sig dit på grund av 

att de på ett eller annat sätt är missnöjda med någonting. Varuutlämningens funktion är att 

plocka och lämna ut de varor som kunder köper som inte finns att plocka på varuhuset. Vidare 

ansvarar avdelningschefen även för kundärenden som har med produkter, skada på person 

eller egendom att göra. All feedback kunder lämnar på IKEA Helsingborg, bra som dålig, 

hamnar hos avdelningschefen. Avdelningen har totalt 24 medarbetare som även är utplacerade 

på varuutlämningen. Till sin hjälp har avdelningschefen en gruppchef och den i sin tur har en 

gruppledare. Gruppchefens roll är att underlätta avdelningschefens jobb, samt att det ses som 

en återväxtplan för framtiden. Det innebär att gruppchefen förbereds för att kunna ta ett större 

ansvar och gå in i en avdelningschefsroll när avdelningschefen exempelvis går vidare till en 

funktionschefsroll. Gruppledarrollen fungerar likadant förutom att denna inte har något 

formellt personalansvar.
12

  

 

                                                 
12

 Avdelningschef B & Å, IKEA Helsingborg (100223) 
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3. Metod 

Vårt metodavsnitt och tillvägagångssätt har strukturerats utifrån vår problemformulering. I det 

här kapitlet får läsaren en djupare beskrivning om hur vi valt att angripa problematiken kring 

hur ledare i tjänsteföretag ska hantera personalens känslor som uppstår i samband med 

servicemöten. Nedan kommer vi att presentera valet av undersökningsområde, vi kommer 

även att diskutera hur planeringen och genomförandet av de kvalitativa forskningsintervjuerna 

och den deltagande observationen utformats. Vidare kommer vi även mer utförligt presentera 

vad vi har gjort, motivera vårt val av tillvägagångssätt, samt argumentera för urvalsprocessen 

lite närmre. 

 

3.1 Fallstudie 

Det finns en benägenhet att fallstudier förknippas med kvalitativ forskning, då de som gör en 

fallstudie ofta använder kvalitativa metoder som deltagande observationer och ostrukturerade 

intervjuer. Dessutom fungerar det bra då granskningen av ett fall ska vara intensiv och 

detaljerad.
13

 Vidare när man beslutar sig för att välja en kvalitativ fallstudie för att undersöka 

något av intresse måste man ta hänsyn till faktorer som vilka typ av frågor som ska ställas, 

vilken grad av kontroll forskarna har och hur de tänker sig att slutresultatet ska bli för att 

avgöra om en fallstudie är lämplig som undersökningsmetod. En annan avgörande faktor är 

om det är möjligt att identifiera ett avgränsat system som fokus för undersökningen. Detta 

avgränsade system väljs för att det är viktigt och intressant eller för att det utgör någon form 

av hypotes.
14

 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ fallstudie. Den främsta anledningen är för att vi 

ska försöka undersöka en mindre avgränsad grupp i en tjänsteverksamhet som sedan får 

representera verkligheten. Fallstudien bygger på att försöka få en tydligare bild över hur 

ledare i tjänsteverksamheter arbetar för att ge sin personal rätt förutsättningar för att mötet 

med kunden ska bli så bra som möjligt. Tanken är trots allt att vi som forskare ska utgå från 

en helhetsbild för att få så täckande information som möjligt.
15

 Därför kommer vi att inta en 

explorativ inställning, då vi undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö. Det är på grund av 
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15
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sådana omständigheter vi valt denna metod samt att den tilltalat oss och passar det kvalitativa 

perspektivet när man ska försöka förklara, förstå eller beskriva företeelser.
16

  

 

3.2 Val av undersökningsområde 

För att kunna bedriva en framgångsrik forskning är det nödvändigt med datakällor som en 

resurs. Det är en förutsättning för forskningen att få tillträde till att besöka platser, tala med 

människor och bevittna händelser som sker i miljön. Forskare som nekas tillträde till relevanta 

informationskällor kan inte ägna sig åt forskning, utan endast i spekulationer om ämnet. Det 

innebär att forskningen blir omöjlig om inte tillträdelsen beviljas.
17

  

 

Den problematik vi valde att undersöka vid uppsatsens början har vi fått justera, dock kan 

även den tillämpas på olika tjänsteverksamheter. Från början hade vi planerat att vi skulle 

genomföra vår kvalitativa fallstudie på en vårdcentral. Tanken var att genomföra ett antal 

intervjuer med ett antal läkare och verksamhetschefen. Den främsta anledningen till att vi från 

början ville genomföra fallstudien där, var för att vi alla fann mötet mellan en läkare och en 

patient komplext. Det är ett möte där läkaren agerar expert och dit patienten vänder sig för att 

få en diagnos. Det tyckte vi var både spännande och intressant utifrån vår tidigare 

problemformulering. Den andra anledningen var för att vi redan hade en personlig kontakt 

med en av läkarna på vårdcentralen, dessutom såg vi det som en fördel då han kunde 

underlätta insamlingen av empiri. Dessvärre fick vi under uppsatsens gång helt byta bana och 

börja om på nytt i vårt letande av företag. Det på grund av att våra intervjuer blev uppskjutna, 

vilket har resulterat i att det blev ont om tid att slutföra denna uppsats. Den här gången fick vi 

utifrån ett företag formulera vår problemformulering. Efter att vi kommit i kontakt med 

avdelningen Byten & Återköp, på IKEA Helsingborg föll det sig naturligt att undersöka den 

problematik vi avser att studera nu. En anledning till att det blev så enkelt för oss att byta 

inriktning tror vi beror lite på att det var till en fördel att vi använde oss av en fallstudie. Det 

för att problemformuleringen kunde skjutas upp till ett senare skede i arbetet. Det var inte 

förrän vi kommit en bit på fallstudien som frågorna blev allt mer precisa och hypoteserna 

kunde formuleras.
18

 Det gav oss på så vis möjlighet att omformulera vår problemformulering. 
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 Ejvegård, Rolf (1996). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur Sid, 32.   



9 

 

3.3 Urvalsprocessen 

Alan Bryman har diskuterat huruvida en fallstudies generaliserbarhet och validitet kan vara 

representativt. Eftersom vi endast genomför en fallstudie menar han på att dess 

generaliserbarhet och validitet kan ifrågasättas. Hur kan det resultat vi får fram vara 

representativt och kunna tillämpas mer generellt även i andra tjänsteverksamheter?
19

 Däremot 

menar Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang att generalisering och representativitet 

inte är några centrala syften i kvalitativa metoder. De menar snarare på att 

undersökningspersonerna i fallstudien blir avgörande för undersökningen. Får vi fel personer i 

vårt urval kan det leda till att undersökningen blir oanvändbar i relation till den utgångspunkt 

vi hade när vi började. Syftet med vårt urval av personerna i den avgränsade gruppen, är att 

öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om 

det fenomen vi skall studera. Det innebär att vi redan innan vår kontakt med IKEA 

Helsingborg strategiskt önskade att få studera avdelningen Byten & Återköp.  Urvalet av 

undersökningspersonerna skedde inte heller slumpmässigt eller av en tillfällighet. Det var 

systematiskt utifrån medvetet formulerade kriterier som både är teoretiskt förankrade och 

strategiskt definierade.
20

 För att få ta del av så mycket lämplig empiri som möjligt 

genomfördes totalt fem olika intervjuer med personal från Byten & Återköp. Ytterligare 

genomfördes en intervju med avdelningschefen för Kassa. Av dessa sex olika intervjuer 

genomfördes tre stycken med medarbetare, en gruppchef och två avdelningschefer. Alla dessa 

intervjupersoner har en sak gemensamt, det är att de oavsett befattning, i större eller mindre 

utsträckning jobbar operativt, det vill säga i operativt.
21

 

 

3.4 Tillvägagångssätt och datainsamling 

Innan vi kunde påbörja undersökningen var vi tvungna att ha en väl utformad plan över hur vi 

skulle gå tillväga. När vårt undersökningsområde var fastställt kunde vi utifrån våra valda 

frågeställningar, utforma användbara metodologiska tillvägagångssätt. Då vår undersökning 

bygger på en kvalitativ fallstudie, var valet relativt enkelt att vi skulle använda oss av ett 

kvalitativt förhållningssätt. Därför valde vi att genomföra en deltagande observation samt 

ostrukturerade intervjuer vid insamlingen av primärdata. En enkätundersökning ansåg vi inte 

vara lämplig som informationsmetod. Det metodvalet hade endast givit oss en begränsad 

information utifrån vår problemformulering. Den deltagande observationen ansåg vi vara 
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lämplig för att kunna bevittna de händelser avdelningschefen ställs inför under en arbetsdag. 

Dessutom gav det oss en möjlighet att verkligen kunna jämföra det vi observerade i relation 

till de svar vi fick av avdelningschefen vid intervjun. Intervjuerna som också grundar sig som 

primärkälla, det vill säga information som vi samlat in direkt från individer i en grupp, är 

hämtade från olika befattningar som bygger på föreställningen att de ska ge en så heltäckande 

bild som möjligt av företeelsen vi undersöker.
22

  

 

Vi har även använt oss av sekundärkällor vid insamling av empiri. Det är information som 

samlats in av andra för ett annat ändamål som vi har haft användning av i vår uppsats.
23

 Det 

för att vi ska kunna analysera det empiriska materialet vi samlat in som berör vår 

problemställning, utifrån våra valda teorier. De sekundärkällor vi har använt är främst litterära 

verk och tidningsartiklar. De texter vi har läst har inspirerat oss till att finna väsentliga teorier 

som behandlar intern marknadsföring, empowerment, emotional labor och intern 

kommunikation. Sekundärkällorna har använts som faktaunderlag och de har lagt grunden till 

uppsatsen. Vi har försökt väva in teorierna med empirin på ett så tillfredställande sätt som 

möjligt. Det för att kunna få en djup och distinkt analys som förhoppningsvis resulterar i att 

tillföra forskningen något inom Service Management. 

 

3.5 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa forskningsstrategin betonar ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och 

forskning. Det innebär att tyngden läggs på generering och prövning av teorier av de praktiska 

forskningsresultaten vi tagit fram. Det var dessutom nödvändigt att använda oss av denna 

metod då empirin som samlats in är baserad på verbal information och inte grundats på 

siffror. Vidare handlar vårt undersökningsproblem som vi tidigare nämnt, om att tolka och 

förstå hur ledare med hjälp av våra valda teorier kan skapa rätt förutsättningar för att kunna 

hantera personalens känslor som uppstår i samband med servicemötet. Därför kändes en 

kvalitativ forskning befogad då den tar avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer 

och istället föredrar att framhäva ett interpretativt synsätt på hur individer uppfattar och tolkar 

den sociala verkligheten.
24

 Den kvalitativa forskningsstrategins styrka är bland annat att den 

visar på en totalsituation. Det innebär att det finns en öppenhet för förståelse och ny kunskap. 

Den helhetsbild som skapas möjliggör en ökad förståelse för de sociala processer och 
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sammanhang som finns i ledarnas managering av personal. Dessutom präglas metoden även 

av flexibilitet vilket innebär att våra frågeställningar allt eftersom undersökningen fortgår kan 

vidareutvecklas.
25

   

 

3.6 Öppen deltagande observation 

Deltagande observation som metod innebär att vi inte enbart deltar som forskare, utan även 

som människor. Det innebär att vi utför två former av handlande på en och samma gång. Vi 

både involverar oss i ett samspel med den observerade samtidigt som vi iakttar vad som 

händer runt omkring oss.
26

 Metoden möjliggör det även för oss som forskare, att studera hur 

människor agerar i sociala och kulturella situationer.
27

 Det material som vi sedan 

dokumenterat kan verifieras med hjälp av andra metoder. I vårt fall innebär det att vi kan 

jämföra det vi observerat med intervjumaterialet. Det för att sedan se om vår 

observationsperson agerat som denne säger.
28

  

 

Det finns olika metoder för att genomföra en observation. Det innebär att man brukar skilja på 

om observatören är känd eller okänd bland den som observeras. Vidare skiljer man på i vilken 

grad observatören är deltagande till att inte vara deltagande alls. Eftersom vi ville observera 

avdelningschefen på Byten & Återköp på IKEA Helsingborg, var en öppen observation det 

enda tänkbara alternativet för att få tillträde till fältet denne rör sig i. En öppen observation 

kännetecknas av att den som observeras är medveten om att den iakttas och studeras. 

Nackdelen med det är att det finns en risk att avdelningschefen kan uppträda på ett annorlunda 

sätt jämfört med vad den vanligtvis hade gjort. Därför hade en okänd roll bidragit med 

fördelen att den observerade inte blivit påverkad av vår närvaro. Däremot försvarar den öppna 

rollen vi intar som forskare de etiska aspekterna kring avdelningschefens personliga integritet. 

Det eftersom han gett sitt samtycke att bli studerad.
29

 

 

Alan Bryman diskuterar Golds schema över de olika roller en deltagande observatör kan inta. 

Schemat grundar sig i fyra olika klassifikationer där observatören kan röra sig från att vara en 

fullständig deltagare med engagemang, till att bli en fullständig observatör som tar distans.
30

 

Under vår observation intog vi den vanligaste forskarrollen, det vill säga vi deltog i det 
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sociala samspelet men inte i de miljöspecifika aktiviteterna. För att tydliggöra vad vi menar 

innebär det att vi förde små konversationer med avdelningschefen och med andra runt 

omkring, men vi deltog inte i några av deras aktiviteter. Enligt Katrine Fangen är idealet att 

vår närvaro inte ska vara obehaglig för den observerade och de andra individerna. För att just 

lyckas med det här, är det viktigt att delta i det vardagliga samspelet med avdelningschefen 

genom att småprata och följa de implicita sociala regler som gäller.
31

 I Golds schema kan vi 

identifiera oss som observatörer som deltagare. Anledningen är för att vi agerade som 

”skuggor”, det förekom konversationer oss emellan men det handlade knappast om någon 

delaktighet i aktiviteter.
32

  

 

Observationen vi utförde har varit betydelsefull för oss eftersom den har varit ett bra 

komplement till de intervjuer vi har genomfört. Dessutom kan vi ifrågasätta och bemöta 

avdelningschefens agerande på ett mer tillförlitligt och kritiskt sätt. Det på grund av att vi kan 

jämföra det vi har observerat med de svar denne givit oss vid intervjutillfället. Dessutom 

kändes det som att vi fick en mer rättvis bild när vi hade möjligheten att jämföra personalens 

intervjusvar med vad vi har iakttagit.  

 

Eftersom vår problemformulering grundar sig i vilka utmaningar och svårigheter en ledare 

ställs inför i sin ledning av känslohantering av personal, kunde vi därför innan observationen 

komma överens om vad som var relevant att observera. (Se bilaga 1) Vi bestämde oss för att 

bara två skulle närvara vid observationen istället för alla tre. Det var för att avdelningschefen 

inte skulle bli nervös om vi hade varit fler. Anledningen till att vi inte bara var en var för att vi 

ville få bredd i våra ”forskarglasögon”, det vill säga att förutsättningen för att lägga märke till 

olika saker skulle öka. Dessutom fick vi tillfälle att diskutera våra personliga tolkningar 

utifrån vad vi observerat. Vi hade även kommit överens i gruppen om att försöka fokusera på 

hur en vanlig dag ser ut på jobbet för avdelningschefen på Byten & Återköp på IKEA 

Helsingborg. På så sätt har de båda observatörerna haft ett någorlunda ramverk för hur de ska 

iaktta den observerade. 

 

3.7 En dag med avdelningschefen på Byten & Återköp 

Vi besökte avdelningschefen på Byten & Återköp under en hel förmiddag. Vi möttes på 

morgonen vid personalingången där vi presenterade oss för varandra. Därefter berättade vi för 
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honom vad vi förväntade oss av observationen och vad den gick ut på. Det första vi la märke 

till var att denne utförde diverse administrativa arbetsuppgifter som till exempel, gick igenom 

e-post, följde upp måltal och kontrollerade personalfrånvaro för dagen. Under tiden passade 

han även på att förklara för oss hur en vanlig arbetsdag brukar se ut. Efter en stund såg vi att 

fler chefer för andra avdelningar började komma in på kontoret. Det kändes som att det var en 

avslappnad stämning och det utbyttes information om såväl jobb som fritid. En utmärkande 

händelse som inträffade var att gruppchefen för möbelavdelningen kom med viktig 

information till avdelningschefen gällande ett produktfel. Det berörde en vara som fick 

säljstoppas på grund av att den ej var funktionell. Den här informationen spred 

avdelningschefen ut till sin personal genom e-post så de var förberedda inför mötet med 

kunden. Vidare mailade han även ut informationen till övriga avdelningschefer för Byten & 

Återköp runt om i Sverige. På så vis kunde de andra avdelningscheferna i sin tur sprida 

informationen vidare till sin personal. Efter att avdelningschefen fått en övergripande bild 

över avdelningens dagsform gick vi tillsammans med denne för att äta frukost. Innan 

varuhuset öppnades, samlades alla chefer från varje avdelning utanför kontoret. Där fick varje 

chef berätta hur läget för deras specifika avdelning såg ut. Alla hade möjligheten att dela med 

sig av information som kunde påverka andra avdelningar. Till exempel hade 

restaurangavdelning ont om personal och de hade ingen extrapersonal som kunde rycka in. 

Det fick en av de andra avdelningarna, där behovet av personal var mindre att dela med sig en 

av medarbetarna till restaurangavdelningen. Sedan skiljde cheferna sig åt och 

avdelningschefen återgick till sitt kontor. Under tiden vi förde anteckningar berättade 

avdelningschefen att han var tvungen att gå på ett möte där vi inte kunde vara närvarande. 

Därför fick vi istället observera avdelningschefen för kassan i ungefär en halvtimme. Även 

om denne utförde administrativa uppgifter på sitt kontor var hon ändå tillgänglig för sin 

personal då avdelningschefen besvarade några samtal. När avdelningschefen för Byten & 

Återköp var tillbaka fick vi följa med honom ut i varuhuset. Vi fick skugga honom under hans 

dagliga rundtur igenom hela varuhuset innan vi slutligen kom fram till avdelningen Byten & 

Återköp. Där observerade vi hur avdelningschefen interagerade med sin personal. Vi la märke 

till att stämningen var prestigelös och humor verkade vara en naturlig ingrediens i samtalen. 

Efter att ha säkerställt att allt på avdelningen var i ordning och att den operativa driften 

fungerade, vandrade avdelningschefen vidare bort mot kassorna i varuhuset. Samtidigt som vi 

vandrade dit berättade avdelningschefen att denne även brukar stämma av kassalinjen. Det här 

trots att ansvaret för den här uppgiften ligger på avdelningschefen för kassan. Enligt 
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avdelningschefen för Byten & Återköp brukar de här avdelningarna hjälpa varandra i det 

dagliga arbetet eftersom de båda avdelningarna tillhör funktionen Kundrelationer.  

 

Efter att vi spenderat tid i varuhuset återvände vi tillsammans med avdelningschefen för 

Byten & Återköp till kontoret. Där fortsatte denne att utföra liknande arbetsuppgifter som 

tidigare. Framåt lunch så började vår observation närma sig sitt slut och vi tackade 

avdelningschefen för dennes tid.  

 

3.8 Kvalitativ intervju 

Samtalet är den grundläggande formen för mänskligt samspel. Genom att tala med varandra 

lär vi känna varandra, vi får kunskap om varandras erfarenheter, känslor och förhoppningar. 

Våra kvalitativa intervjuer bygger på professionella samtal. Syftet med samtalen är att erhålla 

beskrivningar av de intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 

mening.
33

 Vi har använt oss av en personlig intervjuteknik för att samla information. Till 

skillnad från vår observation valde vi att samtliga skulle närvara vid intervjutillfällena. En 

anledning var för att vi skulle få många infallsvinklar på empirin vi samlade in. En ytterligare 

orsak var för att alla tre ville vara delaktiga för att öka förståelsen för den problematik vi valt 

att studera. Dock var det en som var ansvarig för intervjun men det förekom att en annan 

ställde följdfrågor vid intressanta utsagor från den intervjuade. Vid varje intervjutillfälle 

förklarade vi kort syftet med intervjun så den intervjuade fick en bakgrund. Vidare frågade vi 

alla deltagare om det gick bra om intervjun spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Innan 

intervjuerna berättade vi även för intervjupersonerna, att de bidrag som erhålls kommer att 

behandlas konfidentiellt. Anledningen var för att vi ville försöka skapa en så god kontakt som 

möjligt med de intervjuade. Dessutom ville vi ge deltagarna en möjlighet att tala fritt, visa 

känslor och att de inte skulle känna en viss spänning eller oro för om de öppnat sig för oss 

under intervjun.
34

 

 

För att vi skulle få ta del av så mycket relevant information som möjligt utifrån intervjuerna, 

var vi tvungna att förbereda oss innan. Vi bestämde oss för att göra två olika 

intervjumanualer, en som kunde användas till cheferna och den andra till personalen. Dessa 

intervjumanualer är snarlika med samma typ av frågor, men är utformade beroende på vilken 

befattning den intervjuade har. Det innebär att intervjupersonerna har utsatts för samma frågor 
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men antingen utifrån ett chefsperspektiv eller ett medarbetarperspektiv. Strukturen på 

intervjumanualen är uppbyggd på tre huvudteman, det för att underlätta för oss själva vilka 

frågor som passar till vilket tema. Vid förberedelsen och utformningen av intervjumanualen 

var det viktigt att frågorna som rör dessa teman följde varandra på ett bra sätt.  Det var 

konkreta frågor som inte var ledande, men som samtidigt var formulerade på ett sätt så de 

kunde underlätta svar på våra frågeställningar utan att de blev för specifika.
35

 En annan 

anledning till detta var för att empirin skulle vara så tillförlitlig som möjligt utan att vi skulle 

påverka de intervjuade. Vid utformningen av frågor var det viktigt att tänka på två aspekter 

när frågorna till intervjupersonerna skulle utformas. Den första aspekten gällde graden av 

standardisering. Det innebär vilket ansvar vi ska ha som intervjuare när det gäller frågornas 

utformning och i vilken ordning de skulle komma. Den andra aspekten gällde graden av 

strukturering. Vi var tvungna att fundera över i vilken utsträckning frågorna skulle vara fria 

för intervjupersonerna att tolka fritt.
36

 Vi bestämde oss för att använda en låg grad av 

standardisering vid utformningen av intervjufrågor. Det för att det inte skulle finnas en för 

stor styrning från vår sida, utan tvärtom, det var intervjupersonernas uppfattningar och 

synpunkter som vi ville skulle styra intervjun. Vi använde oss även av ostrukturerade frågor, 

anledningen var för att vi ville ge de intervjuade möjligheten att ha ett brett svarsutrymme.
37

 

(Se bilaga 2) Även om vi sedan tidigare erfarenheter vet att intervjuer nödvändigtvis varken 

till innehåll eller ordningsföljd alltid följer en sådan intervjumanual till punkt och pricka, är 

det ändå en trygghet att vi i förväg kände till vilka teman och frågor som var viktiga.
38

 Därför 

hade vi i ett tidigare skede utformat två olika intervjumanualer, en för chefer och en för 

medarbetare, där vi hade förberett frågor som bland annat skulle ligga till grund för det 

empiriska materialet. (Se bilaga 3, 4) Under intervjuerna märkte vi dock att ordningsföljden 

på frågorna kunde ändras när det dök upp spontana följdfrågor och en otvungen dialog 

uppstod mellan oss och den intervjuade. Dels var det viktigt för oss som forskare att vara 

uppmärksamma och öppna i intervjusituationen och dels för att den intervjuade skulle kunna 

argumentera för sina åsikter.
39

 Vi märkte även under intervjuerna att platsen där dessa 

genomfördes spelar en betydande roll. Tre av intervjuerna utfördes på en fikaplats där det bara 

var vi och den intervjuade. Dessa intervjuer gick som planerat. Däremot märkte vi en 

väsentlig skillnad när vi genomförde de andra tre intervjuerna. De genomfördes på kontoret 
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på avdelningen Byten & Återköp. Nackdelen var att det var personal som gick förbi och 

emellanåt pågick det småprat runt omkring. Det upplevde vi som störande både för oss och 

för den intervjuade. Dessutom finns det en chans att den intervjuade inte varit lika öppen som 

den hade varit om vi suttit helt ensamma. Anledningen till att de här tre intervjuerna utfördes 

på avdelningen var på grund av att den intervjuade skulle vara lättillgänglig fall i fall de fick 

mycket att göra. Eftersom vi genomförde intervjuer öppet kan deltagarnas grad av anonymitet 

också ha påverkat utfallet. Vi var ändå lyckosamma som kunde genomföra intervjuerna utan 

att behöva avbryta dem, de enda gångerna vi fick avbryta var under några enstaka minuter då 

en medarbetare var tvungen att ställa en fråga till den intervjuade. Längden på intervjuerna 

har varierat mellan en halvtimme till en timme.   

 

3.9 Trovärdighet 

Det forskningsområde som vi valt att studera är relativt outforskat, vilket har betytt att det inte 

finns några konkreta teorier som behandlar ämnet. Därför har det varit en utmaning att hitta 

teorier som kan tillämpas och som vi tror är relevanta. Då vårt valda forskningsområde är 

väldigt komplext är vi väl medvetna om att andra teorier säkert hade kunnat vinkla vårt 

resultat på ett annorlunda sätt. Eftersom vi har använt oss av en kvalitativ ansats i den här 

uppsatsen är det viktigt att fastställa empirins reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas 

resultatets tillförlitlighet och användbarhet.
40

 Validitetsbegreppet handlar om att kontrollera 

och ifrågasätta, det vill säga att vi som forskare verkligen mäter det vi planerat från början.
41

 

För att skapa en så god tillförlitlighet som möjligt, valde vi att spela in samtliga av våra 

intervjuer som vi genomförde. Det för att vi inte skulle lägga några personliga värderingar i 

de svar som vi tolkade från våra respondenter. Dessutom gav det oss en chans att i efterhand 

behandla materialet. Eftersom de svar vi fått från intervjuerna varit snarlika, hade 

respondenternas svar antagligen varit likvärdiga om vi genomfört intervjuerna på nytt. 

Dessutom tror vi inte att svaren hade varit annorlunda om vi valt att intervjua annan personal 

som jobbar på avdelningen. Som vi tidigare nämnt gjorde vi en observation som var ett 

komplement till våra intervjuer, vilket gjorde att vi kunde bekräfta vissa saker men samtidigt 

utesluta andra. Det hjälpte oss att tolka de svar som vi erhållit i intervjuerna. Det gav oss 

också en chans att vara kritiska, eftersom de svaren vi fått antingen kunde bekräftas eller 

ifrågasättas utifrån det vi observerat. Det kan tyda på att vi har haft en hög tillförlitlighet. För 
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att försöka uppfylla vårt syfte har vi varit kritiska mot den empiri vi samlat in och de valda 

teorierna.  
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4. Teoretisk förankring 

4.1 Val av teorier 

Vi har valt att använda oss av Hoschchilds teori kring känslohantering för att förstår hur 

frontpersonalen hanterar sina känslor. Teorin förklarar hur djupt förankrade frontpersonalens 

känslor är med organisationens värderingar. Men för att få ett ledningsperspektiv blir viktigt att 

även studera den interna kommunikationen.  Den interna kommunikationen har en nyckelroll då 

den förklarar hur ledningen och frontpersonalen kommunicerar med varandra, vilket har en direkt 

påverkan på frontpersonalens känslor. Vidare har vi valt att lyfta fram teorin om empowerment då 

den skildrar dels vilket ansvar ledningen ger frontpersonalen och dels hur frontpersonalen hanterar 

sina befogenheter. Slutligen är det intressant att studera vilken påverkan servicekulturen har på 

förhållandet mellan ledningen och frontpersonalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Illustration av våra valda teorier i praktiken  

 

4.2 Emotional labor 

I boken The Managed Heart tar sociologen Arlie Hochschild upp en intressant diskussion om 

hur människor förhåller sig till sina känslor, det vill säga hur de hanterar dem. Hon menar på 

att människor i olika situationer försöker forma sitt beteende efter sociala normer, eftersom 

Hoschchild känslohantering 

Intern kommunikation 

Empowerment Servicekultur 

Ledning 

Frontpersonalens känslor 
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det oftast är idealet ur ett samhällsperspektiv. Hur väl individens känslor stämmer överens 

med det krav på beteende som ställs av till exempel ett företag är en aspekt som hon 

genomgående behandlar i sin skrift.
42

  

 

Hochschild klargör att all sorts arbete innebär att personalen genomgår någon form av 

ansträngning, vare sig det är en industriarbetare, brandman eller läkare. Hon menar på att i 

vissa yrken kan påfrestningen vara mer av fysisk karaktär och mindre psykologisk. Det här 

benämner hon för physical labor.
43

 Till exempel om en lagerarbetare plockar lådor från 

marken, utför han sina arbetsuppgifter rent fysiskt vilket också är kravet från företaget. Men 

inom serviceyrken där det förekommer mer psykologiska påfrestningar, oftast också i 

frontlinjen, kan det ibland vara svårt att förstå hur påfrestningen tar form eftersom den har ett 

direkt samband med personalens inre känslodynamik. Den psykologiska påfrestningen 

benämner Hochschild för emotional labor.
44

 Korcynski bekräftar distinktionen mellan 

physical och emotional labor genom följande uttalande: 

 

“Car workers are not expected to smile at cars, computer programmers are not 

expected to behave empathetically towards software, but for many front-line 

workers expectations related to emotions are central to their job roles.”
45

 

 

Emotional labor innebär att det uppstår en diskrepans mellan det beteende som 

frontpersonalen förmedlar och deras inre känslor. Med andra ord förtränger de sina inre 

känslor för att framstå på ett sätt som både ledning och kund förväntar sig. Exempelvis 

förväntar en resenär sig att flygvärdinnan ska vara trevlig och tillmötesgående under resans 

gång. Hochschild menar att precis som en organisation försöker styra och ”äga” personalens 

fysiska kapacitet i ett tillverkningsföretag, på liknande sätt försöker de kontrollera 

frontpersonalens känslor i ett tjänsteföretag.
46

 

 

Den psykologiska påfrestningen är individspecifik. Då vissa medarbetare har lättare att leva 

sig in den roll som förväntas av dem, medan andra upplever svårigheter. Hochschild förklarar 

denna gradering genom surface- och deep acting.
47

 Surface acting innebär att personalen 
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agerar ytligt och genomför de arbetsuppgifterna som krävs av dem bara för att de måste. Det 

vill säga deras inre känslor är inte alls överens med den bild som gestaltas till kunderna. Det 

här kan innebära en hög grad av emotionell påfrestning. Deep acting innebär att medarbetaren 

försöker leva sig in i den förväntade rollen. Med andra ord försöker medarbetaren styra sina 

inre känslor så att de blir överens med yrkesrollen. Hochschild förklarar att deep acting kan 

ske på flera olika sätt. Om en i frontpersonalen interagerar med en besvärlig kund, kan 

medarbetaren till exempel tänka inombords att kunden har varit med om någon tragedi i sitt 

liv och därav det besvärliga beteendet. På så vis kan personalen lagra olika principer i minnet 

för att hantera sina känslor bättre i mötet med kunden.
48

 

 

4.2.1 Problematik med Emotional labor 

Ett problem med att leda sin personal utifrån Hoschchilds teori kring känslohantering är att 

det finns en fallgrop inom servicebranschen. Steinberg & Figart menar att det finns två typer 

av sätt att förhålla sig till kunder i servicemötet. Personalen agerar antingen extremt 

tillmötesgående, det vill säga mer än vad som förväntas av dem eller så agerar de på ett mer 

otrevligt sätt. Ett bra exempel för att förtydliga det här resonemanget är att flygvärdinnor 

förväntas överdriva bemötandet på ett bra sätt. Däremot kan poliser agera på ett mer 

auktoritärt sätt, som kan uppfattas som otrevligt.
49

 

 

Personalen kan uppleva en form av känslomässig utmattning och utbrändhet när de dagligen 

tvingas upprepa samma typer av uttryck och känslor. Det betyder nödvändigtvis inte att deras 

uttryck återspeglar deras känslor. En annan svårighet för medarbetarna är att det kan bli ett 

moraliskt dilemma, då personalen inte alltid har samma värderingar som företaget.
50

  

 

Enligt Bolton & Boyd krävs det stora resurser för företag att tillämpa emotional labor. 

Samtidigt är det svårt för företaget att konkret mäta hur den här strategin påverkar exempelvis 

lönsamheten, kundnöjdheten och försäljningen. Oavsett hur mycket resurser som läggs ned på 

frontpersonalen är det ändå kontexten, frontpersonalens förmåga och motivation som i 

slutändan är avgörande.
51
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4.3 Intern kommunikation 

Inom alla typer av tjänsteföretag är det av stor vikt att kommunicera internt med varandra. 

Tillgången till relevant information betraktas inom de flesta organisationer som en självklar 

del i framgång. Det till följd av att medarbetarna lättare får en överblick som i sin tur ger 

bättre beslutsunderlag. Det blir även lättare att samarbeta såväl mellan olika avdelningar som 

inom, vilket kan skapa en ”vi-anda” inom organisationen. Dessutom visar forskning på att det 

minskar personalomsättningen såväl som den motverkar ryktesspridning. Allt det här bidrar i 

sin tur självklart till en ökad effektivitet som i sin tur ger ökad lönsamhet. Med andra ord är 

intern kommunikation en vital del i alla framgångsrika organisationer.
52

 

 

Kommunikationen kan ske på flera sätt och det finns fördelar och nackdelar med såväl 

skriftlig som muntlig kommunikation. Det finns inget facit för när och vilken typ av 

kommunikation som lämpar sig bäst för olika organisationer, utan man får prova flera olika 

former för att se vilken typ som verkligen är effektiv. Den skriftliga informationen är bra då 

ingen kan säga att de missat att ta del av informationen, vilket annars kan vara en ursäkt när 

något inte tagit del av informationen som ges vid exempelvis möten. Den skriftliga 

informationen kan ske på flera sätt. Allt från enskilda dokument som lämnas personligen till 

massutskick i form av e-post. Samtidigt menar Echeverri & Edvardsson att den muntliga 

kommunikationens överlägsenhet är svår att kompensera. Det är av stor vikt att ledarna i 

organisationen uppmuntrar sina anställda till att kommunicera verbalt, då det annars finns en 

risk att medarbetarna blir passiva och avstår från att utveckla den egna organisationen. Risken 

blir att organisationen blir trög om den verbala kommunikationen uteblir. Samtidigt är det upp 

till varje organisation att se till att hela tiden undersöka vilket typ av kommunikation som 

lämpar sig bäst just där.
53

 

 

Det finns två typer av instrument för att leda sin personal, attitydutveckling och 

kommunikationsstyrning. Det är viktigt att personalen har rätt attityd och är motiverade till att 

vara kundmedvetna, samtidigt som de måste vara ”serviceminded”. Det är även av stor vikt 

att såväl ledare som servicepersonal får rätt information för att kunna utföra sina uppgifter 

gentemot interna och externa kunder. Det är viktigt att de får information rörande exempelvis 

arbetsrutiner, löften som kunder kanske har fått genom reklamkampanjer och/eller från 

säljare. Samtidigt måste personalen ha möjlighet att kommunicera med ledningen om sina 
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behov och krav. Grönroos menar på att attitydutveckling är en kontinuerlig process medan 

kommunikationsstyrning kan vara mer tillfällig. Båda är dock viktiga byggstenar i en 

framgångsrik servicestrategi.
54

 

 

Genom att uppmuntra kommunikation mellan ledarna och medarbetarna ökar man kvaliteten 

på kommunikationen. Dessutom förstärks personalens prestation och utveckling. Genom 

kommunikationen förstår ledarna personalens behov och kan på så vis skapa rätt 

förutsättningar för varje individ. Då det finns flera faktorer som kan påverka hur 

medarbetaren tar till sig av informationen, krävs det att ledarna på ett effektivt sätt anpassar 

kommunikationen utifrån hur väl de olika tar till sig av informationen.
55

 Det krävs flera steg 

för att kommunikationen ska fungera optimalt. Först och främst måste personalen förstå vad 

som ska göras. Först när de acceptera de olika beslut som fattas, finns det en chans till att de 

agerar på ett förväntat sätt. Samtidigt är det viktigt att ledningen kommunicerar ut tydliga 

mål, så att personalen förstår budskapet. Något som är vanligt förekommande är att ledningen 

tror att de nått det högsta trappsteget med sitt budskap till sin personal, men i själva verket har 

personalen kanske inte ens förstått vad ledningen vill förmedla.
56

Figur 3:  Illustration av kommunikationstrappa 

 

4.4 Empowerment 

Empowerment kan ses som en omvänd traditionell hierarkisk struktur där frontpersonalen har 

det största ansvaret då de är i direktkontakt med kunderna. Med andra ord måste de anställda 
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vara tränade och bemyndigade till att lösa problem när de väl uppstår.
57

 För att empowerment 

ska fungera i praktiken måste personalen ha en positiv attityd till kunden, samtidigt som 

ledningen måste ha en positiv inställning till både kunder och personal.
58

 Grönroos menar att 

ur ett managementperspektiv måste det skapas frihet och möjligheter för personalen till att 

kunna handla. Med frihet menas att personalen måste få befogenhet att själva kunna fatta 

beslut och agera efter egen bedömningsförmåga i problematiska situationer. Samtidigt måste 

det skapas möjligheter som gör att de anställda är villiga att ta ansvar som följer med de nya 

befogenheterna. Grönroos tar upp tre förutsättningar för att det ska fungera. Först och främst 

bör inte ledningen i onödig utsträckning ingripa i de beslut som personalen fått befogenhet att 

fatta. För det andra måste personalen få de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna 

fatta korrekta beslut. Slutligen måste personalen få ett tekniskt stöd. Det vill säga att de får 

den information och hjälpmedel som behövs för att hantera olika situationer. Grönroos menar 

att det är viktigt att möjligheter skapas för att handlingsutrymme ska kunna vara till största 

fördel för personalen, annars uppstår lätt förvirring och frustration som kan leda till att 

arbetstillfredsställelsen blir sämre.
 59

  

 

Företagsledningen kan inte förvänta sig att frontpersonalen har en positiv attityd gentemot 

kunderna om de själva inte agerar på samma sätt mot personalen. Det här tankesättet måste 

genomsyra hela organisationen för att den ska bli effektiv. Exempelvis om en receptionist tar 

lite längre tid med att hjälpa en kund som har någon form av bekymmer. Får inte 

receptionschefen se det som ineffektivt och kostnadskrävande, utan måste se till vilka 

konsekvenser frontpersonalens agerande får för företaget.
60

 Ledningen måste även ge 

frontpersonalen rimliga gränser för hur stora befogenheter som personalen har. Exempelvis 

bör ekonomiska beslut som rör stora summor pengar överlämnas till chefer.
61

 

 

4.4.1 Lärande organisation 

Genom att satsa på kompetensutveckling hos personalen får företaget ett viktigt 

konkurrensmedel. Det kan resultera i mer kompetenta medarbetare som är mer benägna att 

stanna kvar i företaget. Det är viktigt att personalen har den kunskap som krävs för att kunna 

ta ansvar. Personalen måste både ha kunskap om vilka olika tjänster eller produkter företag 
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erbjuder, men också om företaget i stort. Genom arbetsrotation och flexibilitet blir det lättare 

för personalen att få en bättre inblick i hur olika avdelningar fungerar, vilket i sin tur leder till 

att kompetensen ökar. Det krävs, med andra ord, att den anställda får fortlöpande information 

om företaget. Dessutom bör denne ha kunskap om företagets historia, dess mål och visioner 

men också hur den nuvarande verksamheten ser ut.
62

 

 

Det måste samtidigt finnas ett engagemang från den anställda till att vilja lära sig mer om 

företaget annars uppstår det ett problem. Studier visar på att om personalen inte ges någon 

chans till att utbilda sig är risken att de vantrivs, vilket i sin tur leder till en högre 

personalomsättning. Därför är det viktigt att utveckla en lärande organisation där exempelvis 

olika traineeprogram kan ge företaget ett försprång. Välutbildad och tränad personal kan inte 

undvika att ta ansvar.
63

 

 

4.5 Servicekultur 

När människor har ett visst beteende, tänker likadant, har samma mål och rutiner brukar man 

säga att en viss kultur råder bland människorna. Kulturen är alltid närvarande på ett eller 

annat sätt inom en organisation, men kan dock vara svår att urskilja. Organisationens 

historiska utveckling har en direkt påverkan på hur kulturen ser ut idag. Värderingarna som 

kulturen står för vilar djupt inne i en organisation och skapar därigenom stabilitet, mening och 

förutsägbarhet åt organisationen.
64

 

 

Inom tjänsteforskningen brukar kulturbegreppet oftast att benämnas som servicekultur. 

Grönroos redogör för en servicekultur på följande sätt: 

 

 ”…en kultur där man uppskattar god service där alla anser det vara helt naturligt 

att ge god service såväl till interna som till externa, slutliga kunder; där detta är en 

av de viktigaste värderingarna.”
65

 

 

Med andra ord måste service vara det villkor som alla organisationens delar ställs inför. Det 

betyder inte andra typer av värderingar bör åsidosättas, men de serviceinriktade värderingarna 

måste ha en dominerande roll i organisationen. Med andra ord måste servicekulturen ges 
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högsta prioritet när det gäller såväl operativt som strategiskt tänkande. I en organisation kan 

sådant tankesätt förstärka det interna klimatet. Serviceinriktade anställda anstränger sig oftast 

lite extra för att göra kunderna nöjda genom att exempelvis hitta lösningar när oförutsedda 

händelser inträffar. Ur ett ledningsperspektiv är det viktigt att man har ett serviceinriktat 

ledarskap, det vill säga att serviceinriktade värderingar förmedlas till personalen. 

Värderingarna måste göras till en självklar del i organisationens dagliga arbete. Eftersom 

cheferna är organisationens ledare bidrar det också till att skapa servicekulturen, därför kan 

det här anses ha en nyckelroll i utvecklingen av en servicekultur. Organisationer med starka 

gemensamma värderingar kännetecknas ofta av tre egenskaper:
66

 

 

 De gemensamma värderingarna utgör tydliga riktlinjer för hur arbetsuppgifterna bör 

utföras.  

 Cheferna ägnar mycket tid åt att utveckla och förstärka de gemensamma 

värderingarna. 

 De gemensamma värderingarna är djupt förankrade hos personalen. 

 

Schneider och Bowen menar att det är svårare att styra sin personal inom tjänsteföretag än i 

tillverkningsföretag. Det beror på att i tjänsteföretag brukar personalen ofta agera på egen 

hand i mötet med kunden. Ledningen kan inte observera och korrigera sin personal i varje 

kundmöte de har. Det blir därför viktigt att skapa en servicekultur inom företaget som 

vägleder personalens beteende. Med andra ord är det kulturen som ska styra personalen och 

inte cheferna själva som ska göra det.
 67

 Hur gemensamma värderingarna är bland personalen, 

har en direkt påverkan på personalens inre känslor.
 
Det vill säga om personalen enbart har ett 

fåtal eller inga gemensamma värderingar, finns det en risk att personalen känner sig otrygg i 

många situationer.
68

 Schneider och Bowen har även utformat en modell som ger en bild över 

hur en servicekultur fungerar i en organisation:
 69
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Figur 4: Illustration av hur en servicekultur fungerar i en organisation 
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5. Analys 

5.1 Introduktion av Byten & Återköp 

Byten & Återköp finns till för att hjälpa kunder som tidigare varit i kontakt med IKEA på ett 

eller annat sätt, vilket sker genom ett personligt möte. På Byten & Återköp sker med andra 

ord ”sanningens ögonblick”, där ledningen inte kan påverka mötet utan det är upp till 

frontpersonalen att göra kunden nöjd.
70

 Det finns inga konkreta riktlinjer för hur personalen 

ska bemöta kunden, utan det är IKEA:s värderingar som ska genomsyra servicemötet. 

Däremot finns det ett mål att väntetiden inte bör överstiga sju minuter. Korczynski menar att 

medarbetare kan uppfatta det som stressfullt när de tvingas att arbeta inom en tidsram.
71

 

Avdelningschefen menade på att de flesta möten var relativt snabba och varade mellan en till 

två minuter, vilket gjorde det lättare att klara av väntetidsmålen.
 
Samtidigt påpekade 

avdelningschefen att det finns undantag, då varje möte med kunden kan vara unikt.
72

 Det här 

stämde överrens med vad frontpersonalen berättade. En av medarbetarna påpekade att även 

om ärendena var lika till sin karaktär, var det viktigt att förstå att alla kunder hade olika behov 

och var därför tvungna att bemötas på olika sätt.
73

  

 

IKEA erbjuder medarbetaren flera typer av hjälpmedel som ska underlätta servicemötet med 

kunden. Det främsta hjälpmedlet som frontpersonalen använder sig av är information som kan 

nås via de datorer som finns till hands. När personalen loggar in på datorn får de upp en så 

kallad ”anslagstavla” där viktiga händelser eller riktlinjer rapporteras. Det är ett viktigt 

verktyg för att nå ut snabbt med information angående exempelvis återkallelser av produkter. 

Personalen kan även använda sig av intranätet för att få fram information rörande någon 

specifik vara och har även möjlighet att använda sig av IKEA Kundservice Centers sida. Det 

här underlättar det dagliga arbetet på Byten & Återköp, då personalen hela tiden hålls 

uppdaterad. Däremot om ett ärende är komplicerat och inte går att lösa omgående, har 

personalen möjlighet att använda sig av SAMS (Se ordlista). Här kan de skapa så kallade 

SAC (Se ordlista). Det här sättet att lagra information underlättar kommunikationen för 

personalen sinsemellan, men även för kunden när denne återkommer. Ett annat verktyg som 

användas flitigt är Isell (Se ordlista). Det här nyttjar personalen för att få produktinformation 
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och se produkttillgänglighet.
74

 Dessutom finns det diverse andra mjukvaruprogram på 

datorerna.
75

 Men det viktigaste redskapet enligt medarbetarna var möjligheten att utnyttja 

varandras kompetens och på så sätt hjälpas åt att lösa komplicerade ärenden.
76

 Echeveri & 

Edvardson menar att en väl fungerande arbetsmiljö är en grundförutsättning för att 

frontpersonalen ska trivas och kunna göra sitt allra bästa. Annars finns det en risk att 

personalen känner sig hjälplösa i många situationer.
77

 Det är just sådana här typer av 

situationer som avdelningschefen vill undvika och försöker motarbeta.
78

   

 

5.2 Känslodynamiken på Byten & Återköp 

Både cheferna och medarbetarna var överens om att känslor hade en stor påverkan på utfallet 

av olika servicemöten. En medarbetare uttryckte det som att känslor var självklara i mötet 

med kunden eftersom det trots allt är två människor som möts. Oavsett om kunden försöker 

göra en personlig sak av ett ärende, ska det ändå alltid hanteras professionellt av 

medarbetarna.
79

 Gruppchefen för Byten & Återköp poängterade vikten av att kundmötena 

behandlas prestigelöst, eftersom det oftast är någon form av prestige inblandat när man inte 

drar jämt med kunden.
80

 En medarbetare menade att just vid sådana tillfällen, då det finns risk 

för att känslorna går överstyr, är det bäst att ta kontakt med ledningen och låta dem lösa 

ärendet.
81

 Bolton & Boyd menar att i slutändan är det personalen som får välja hur de ska gå 

till väga utifrån kontext och deras förmåga.
82

 Enligt avdelningschefen kunde även ledningen 

ha svårigheter med att lösa ett problematiskt kundärende: 

 

”Men det är skitsvårt ibland när det går en kund därifrån och är skitmissnöjd och vi 

liksom lade vårt hjärta på bordet ungefär… här, vi gör vad du vill och han tycker 

inte att det räcker överhuvudtaget… men det släpper man ju mycket fortare för det 

är ju ingen relation som man byggt upp på känslor för människan innan utan det är 

ett väldigt kort möte.”
83
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Vidare uttryckte avdelningschefen hur viktigt det var att ha ett stort engagemang till sina 

medarbetare. Chefens egna känslor påverkades i stor grad av medarbetarens känslor. 

Exempelvis om det hänt något positivt hos en medarbetare på det privata planet blev denne 

väldigt lycklig. Det var utifrån sådana här händelser som gav chefen extra energi i det dagliga 

arbetet. Men å andra sidan blev hon även helt förtvivlad om en medarbetare inte hade det bra.  

Det är viktigt att anpassa sitt eget beteende gentemot medarbetarnas känslor. Exempelvis 

kunde vissa behöva en kram och andra gråta ut och berätta uttömmande om sina problem. Det 

fanns även de som gick rakt på sak och berättade att de helt enkelt hade en dålig dag. Men 

känslan av att inte kunna påverka alls, tyckte avdelningschefen var jobbigast eftersom det var 

lätt att känna sig hjälplös i sådana situationer.
84

 Avdelningschefen berättade att det var viktigt 

att lära sina medarbetare att hantera sina känslor så att de aldrig går ut över kunden, för enligt 

chefen är det aldrig kundens fel. Ytterligare en viktig egenskap som avdelningschefen tyckte 

att medarbetarna bör ha var att kunna känna igen situationer där känslor påverkade beteenden 

såväl hos sig själva som hos kunden. De här egenskaperna kunde skilja sig åt mellan 

medarbetarna. Vissa medarbetare hade det lättare för att ”glömma” jobbiga kunder, medan 

andra behövde ventilera.
85

 Ett annat sätt att inte låta känslor styra servicemötet är genom att 

ständigt ge feedback till medarbetarna.
86

 Enligt Naessén går det alltid att ge någon form av 

feedback.
87

 Ledningen på IKEA har utvecklat något som de kallar ”kvartsamtal”, där 

medarbetare och chefer ventilerar sina känslor utifrån olika servicemöten som de haft. Där 

diskuteras hur man skulle kunna agera annorlunda och vilket utfall mötet kunde ha fått.  

 

Det är viktigt att ha i åtanke att kunder ibland besöker Byten & Återköp och är frustrerande 

till följd av någon form av missnöje med IKEA. Exempelvis om en produkt är defekt och inte 

kan användas, måste medarbetaren visa empati och försöka göra besöket så positivt som 

möjligt.
88

 Enligt gruppchefen är det viktigt att inte ta det personligt när kunder blir irriterade 

eftersom det oftast är problemet i sig som kunden är upprörd över. Det är något som även tas 

upp i de olika samtal som sker mellan medarbetarna. Det handlar istället om att alltid sätta 

kunden i centrum.
89

 Enligt Echeverri och Edvardsson visar det på ett genuint agerande, det 
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vill säga att medarbetaren försöker att kombinera sina egna känslor med IKEA:s värderingar i 

bemötandet med kunden.
90

  

 

Det här visar på att det finns en viss grad av emotional labor i frontpersonalens dagliga arbete 

på Byten & Återköp. Överlag verkade det som att medarbetarna och ledningen har samma syn 

på vilket beteende som krävs för att åstadkomma ett lyckat servicemöte. Frontpersonalen 

ansåg att det är viktigt att lyssna till kunden och sätta kundens behov i fokus.
91

  Eftersom det i 

slutändan är viktigast att kunden blir nöjd.
92

 Cheferna hade en liknande uppfattning om vilka 

nyckelfaktorerna var för att åstadkomma ett lyckat servicemöte. Avdelningschefen menade på 

att det finns två viktiga egenskaper som frontpersonalen borde behärska, för att på så vis 

underlätta mötet med kunden. Först och främst måste den egna inställningen vara positiv till 

att vilja hjälpa kunden.  Om medarbetaren är negativt inställd redan innan servicemötet med 

kunden, kommer sannerligen mötet få ett negativt utfall. Dessutom måste de vara 

uppmärksamma mot kunden och sätta dennes behov i centrum.
93

 Det är samtidigt viktig att 

frontpersonalen inte går in slentrianmässigt i varje möte med kunden eftersom varje möte är 

unikt menade gruppchefen.
94

 Det finns en risk att kunderna annars upptäcker att medarbetaren 

endast agerar ytligt, vilket i sin tur hämmar den organisatoriska utvecklingen.
95

 

 

5.3 Kommunikationen på Byten & Återköp 

En av de viktigaste informationskällor som frontpersonalen använder sig av i det dagliga 

arbetet är den elektroniska anslagstavlan som finns tillgänglig när personalen loggar in i 

datorsystemet. Här kan medarbetarna bland annat få fram information rörande aktuella 

händelser eller viktiga uppdateringar. Det är bara någon som har någon form av chef- eller 

ledarskapsposition som har möjlighet att skriva på den elektroniska anslagstavlan. Det vill 

säga om någon av de övriga i personalen vill dela med sig av något måste de kontakta 

närmaste chef.
96

 Bland medarbetarna var det inte helt självklart vem som hade möjlighet att 

själv uppdatera den elektroniska anslagstavlan. En intressant aspekt var att ingen av cheferna 

betonade vikten av den elektroniska anslagstavlan, utan snarare påpekade veckobrevets 

betydelse i informationsspridningen. Veckobrevet kan innehålla all tänkbar nyttig information 
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som rör varuhuset, exempelvis olika ekonomiska variabler eller om det skett några större 

förändringar.
97

 Samtidigt menade avdelningschefen att informationens karaktär bör styra på 

vilket sätt informationen sprids. Exempelvis om någon chef avgår bör sådan information ske 

personligt med sina medarbetare och inte via ett veckobrev.
98

 En annan viktig 

informationskanal som används flitigt av medarbetarna är e-post. Med det här verktyget sprids 

daglig information samtidigt som det finns en möjlighet att göra den mer personlig. Dock 

ansåg en medarbetare att information av personlig karaktär var bättre att ta emot genom en 

muntlig dialog.
99

 Forskning har visat att den muntliga kommunikationen är överlägsen den 

skriftliga.
100

 Avdelningschefen menade att han inte hade möjlighet och tid till att sprida 

muntlig information till alla sina medarbetare. Det berodde på att han allt som oftast hade 

mycket på agendan varje dag, men hans ambition var att alltid försöka vara tillgänglig för en 

kort pratstund.
101

 Echeverri och Edvardsson menar på att även om en dialog kan vara av stort 

värde för att sprida information måste man ha i beaktande att det kan vara resurskrävande ur 

ett ledningsperspektiv.
102

 

 

5.4 Vilja och/eller kompetens? 

Inom IKEA är interna utbildningar en väsentlig del i organisationen. IKEA:s koncept bygger 

på att alla ska kunna allting, exempelvis om det är någon frånvarande på en avdelning ska det 

finnas personal på andra avdelningar som kan ta över deras roll. IKEA har som mål att alla 

inom organisationen ska ha kunskap om de olika avdelningarna. Zeithamel et al. menar att det 

är av stor vikt att alltid försöka sprida ut kunskapen i organisationen.
103

 Avdelningschefen 

menar på att de försöker utbilda sin personal i den mån de kan. Märker man att det finns ett 

behov så försöker de utbilda personalen i det särskilda området.
104

  Exempelvis var det många 

på Byten & Återköp som ansåg sig sakna tillräcklig kunskap kring köksavdelningen eftersom 

IKEA utökat och utvecklat sitt kökssortiment. Vilket gjorde att IKEA blev tvungna att erbjuda 

en köksutbildning till personalen på Byten & Återköp.
105

 Men avdelningschefen menade att 

det inte enbart sker utbildningar i grupp utan även enskilt. Exempelvis om någon saknar 

kunskap om sängsortimentet får medarbetaren följa med någon erfaren på sängavdelningen 
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under en dag.
106

 Grönroos förklarar att kunskap och attitydpåverkan går hand i hand. Det vill 

säga att ju mer utbildad frontpersonalen är desto lättare är det att ha en positiv inställning till 

arbetet.
107

 Samtidigt menar cheferna att det är upp till medarbetarna att själva ta initiativ till 

att vilja utbilda sig i det område som de är intresserade av. Avdelningschefen menade på att 

de inte vill tvinga någon till att utbilda sig eftersom cheferna kan ha fel uppfattning om var 

medarbetarens kompetens ligger. Det handlar istället om att väcka intresset hos medarbetarna 

till att vilja utbilda sig.
108

 Avdelningschefen visade en modell som beskriver förhållandet 

mellan de två variablerna vilja och kompetens.
109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelningschefen använder sig av modellen genom att fråga medarbetaren var denne anser 

sig befinna sig i modellen. Om medarbetaren har en hög vilja men en låg kompetens försöker 

avdelningschefen vägleda medarbetaren till att utbilda sig. Det blir lätt för avdelningschefen 

att erbjuda olika typer av internutbildningar eftersom det redan finns ett stort intresse från 

medarbetaren. Å andra sidan om viljan är låg och kompetensen finns där, uppstår ett annat 

dilemma för avdelningschefen. Då kan det handla om att andra faktorer som påverkar 

medarbetarens vilja, som exempelvis problem i privatlivet eller helt enkelt att medarbetaren är 

nöjd med sin tillvaro. Vid sådana fall handlar det istället om att avdelningschefen måste skapa 

incitament hos medarbetarna som främjar motivationen. Om både viljan och kompetensen är 

låg blir det en betydligt större utmaning för avdelningschefen. Det kan helt enkelt bero på att 

rekryteringsprocessen varit felaktig eftersom en sådan inställning hos medarbetaren ligger 

utanför IKEA:s värderingar. Echeverri & Edvardsson menar dock på att inte alla människor 

                                                 
106

 Avdelningschef B & Å, IKEA Helsingborg (100223) 
107

 Grönroos, Christian (2002). Sid, 404-405. 
108

 Avdelningschef Kassan, IKEA Helsingborg (100223) 
109

 Avdelningschef B & Å, IKEA Helsingborg (100223) 

Vilja 

Kompetens 

Figur 5: Illustration av Naders modell 



33 

 

söker personlig utveckling i sina arbeten.
110

 Men om medarbetaren istället både har en hög 

vilja och kompetens, menar avdelningschefen att just denne medarbetare har en stor potential 

till att kunna klättra i organisationshierarkin. Avslutningsvis påpekade avdelningschefen att 

majoriteten av de yngre oftast hade en högra vilja medan äldre hade en tendens att ha en något 

lägre vilja. Det föll sig ganska naturligt då exempelvis många medarbetare kunde ha nära till 

sin pension. 
111

 Att det finns en stor möjlighet till personlig utveckling inom IKEA, tydliggörs 

av en av medarbetarna som uttrycker sig enligt följande: 

 

”När det gäller fortbildning, kompetensutveckling eller karriärscoachning… det 

finns inte så mycket sådant tycker jag… det finns möjlighet till det om man tar 

initiativet själv, då kan man ju få coachning… det är väl ganska naturligt.”
112

 

 

Inom IKEA sker det inte enbart utbildningar som syftar till att höja den tekniska kunskapen 

bland medarbetarna. Avdelningschefen berättade att det finns flertalet utbildningar som var 

fokuserade på just service, däribland en utbildning som heter ”Mötet med kunden”.
113

 

Avdelningschefen, som är ansvarig för utbildningen, berättade att den främst riktar sig till 

nyanställda. Under utbildningen fick medarbetaren veta allt från hur man ska bemöta kunden 

till hur man ska uppföra sig framför kunden och eventuella problem som kan uppstå i 

servicemötet.
114

 En medarbetare på Byten & Återköp menar på att utifrån sin erfarenhet från 

tidigare arbeten att det erbjöds fler möjligheter till interna utbildningar där.
115

 Samtidigt 

menade en annan medarbetare att även om det finns interna utbildningar tillgängliga, är 

personligheten hos individen det som avgör hur väl man bemöter kunden.
116

 Det är med andra 

ord något individspecifikt som visserligen till vis del går att träna upp men det gäller att ha 

någon form av intresse till att vilja förbättra och utveckla mötet med kunden. Medarbetarna 

visade på en hög grad av entusiasm för att vilja utveckla sig, vilket klargörs av citatet nedan:  

 

”Det är det som är tjusningen med att jobba på Byten & Återköp … man blir aldrig 

riktigt fullärd … så man lär ju sig nya grejor varje dag.”
117
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5.5 Ansvartagande på Byten & Återköp 

En grundtanke som genomsyrar IKEA som organisation är att varje medarbetare ska vilja ta 

ansvar. Det här syns väldigt tydligt på Byten & Återköp där det krävs att varje anställd tar 

ansvar för att den här funktionen ska fungera effektivt. IKEA har en del riktlinjer som inte kan 

påverkas av chefernas egna personliga uppfattningar. Varje anställd måste ha tagit del av 

kundservicepolicyn som är en skrift där IKEA:s grundläggande värderingar framförs. Där det 

exempelvis beskrivs hur medarbetarna ska förhålla sig till och bemöta kunder i olika 

situationer som uppstår i servicemötena dagligen.
118

 När medarbetarna kommer in på 

varuhuset via sin personalingång finns det en trafiksignal som talar om hur pass stor 

försäljningen är för dagen. Med andra ord kan medarbetarna utifrån den information som 

visas ställa in sig på hur de ska förhålla sig till kunder. En stor försäljning innebär oftast att 

kundflödet ökar på Byten & Återköp, vilket leder till att de kan hamna i tidspress. Medan de 

vid en lågförsäljning har mer tid till varje kundärende.  

 

På Byten & Återköp har varje medarbetare befogenhet att ge kompensation upp till 500 

kronor utan att behöva ta kontakt med närmaste chef eller jouren (se ordlista). Dessutom har 

de möjlighet att köpa tillbaka varor från kunder på upp till 5000 kronor utan ta hjälp av högre 

instanser. Är beloppen högre än något av de belopp ovan måste medarbetaren få ärendet 

attesterat av en chef.
119

 Förutsatt att medarbetaren gör rätt i datorn berättar systemet när denne 

måste ta hjälp. Den spärren är till för att säkerhetsställa att medarbetarna exempelvis inte 

utsätts för någon form av press eller att det inte sker några bedrägerier. Enligt Grönroos är det 

viktigt att beslut som rör juridiska frågor eller stora summor pengar bör överlämnas till chefer 

på högre nivå.
120

 Det finns även riktlinjer på klädsel som exempelvis att tröjan måste vara 

instoppad innanför byxorna och att de gärna ska ha mörka skor.
121

 Det finns även normer för 

medarbetarna där bland annat hygien är en aspekt och exempelvis att de inte bör tugga 

tuggummi framför kunder. Vidare hjälper medarbetarna varandra i sitt arbete genom att de har 

en så kallad SAC-kompis där de har ansvar att titta igenom varandras ärenden om någon 

exempelvis är frånvarande.
122
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5.5.1 Medarbetarnas syn på ansvar 

Samtliga av frontpersonalen ansåg att de hade ett stort ansvar. Det berodde på att de hade eget 

ansvar för att sköta kundens ärende från början till slut. Ambitionen avgör hur mycket ansvar 

var och en tar och får.  En medarbetare påpekade att de hade stora befogenheter och mycket 

frihet till att fatta beslut så länge de rapporterade ärendena. Det här beror på att det sker 

uppföljningar av avdelningschefen på allt som genomförts på Byten & Återköp och sedan får 

medarbetaren feedback. Där medarbetaren får reda på vad som varit bra eller om det finns 

några brister.
123

 En intressant synpunkt som en av medarbetarna delade med sig var att det 

visserligen är kundservicepolicyn som är en vägvisare för hur kunder ska bemötas, men den 

viktigaste faktorn är ändå förankrad i personligheten som inte går att påverka i lika stor 

grad.
124

 

 

En medarbetare nämnde att ansvaret är levande, med andra ord kan inte medarbetarna leva på 

”gamla meriter” när det gäller ansvar.
125

 Medarbetaren menar att om en person varit flitig och 

haft mycket ansvar tidigare betyder inte det att denne ska eller kan missbruka det. Det ansvar 

som medarbetarna har idag anser de vara lagom, det vill säga att det finns en bra balans. Om 

medarbetaren anser att de har för stort ansvar eller för litet, har de möjlighet att påverka det. 

Det här kan ske genom att medarbetarna exempelvis avlastar varandra sinsemellan. De flesta 

medarbetarna på Byten & Återköp har arbetat där under en längre tid, vilket har gjort dem 

mer självgående. Därför kan de oftast lösa ansvarsfördelningen mellan varandra, då de i 

många avseenden har mer erfarenhet och kompetens än vad avdelningschefen har när det 

gäller vissa aspekter. Men en medarbetare påpekade att om någon känner att de har för 

mycket ansvar så har de möjlighet att kontakta avdelningschefen för att diskutera eventuell 

lösning.
126

 Det här bekräftas från en av medarbetarna på Byten & Återköp, som uttryckte sig 

enligt följande: 

 

”Chefen kan ha så stor delaktighet i arbetet som denne önskar … Men det är klart 

att det sker uppföljningar på de saker som jag gör, men frågar chefen om någonting 

så får denne svar på det … Han är inte involverad på det sättet men vi har en dialog 

i det dagliga arbetet hela tiden … Det sker naturligt.”
127
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Som tidigare nämnts måste medarbetaren ta hjälp av antingen närmsta chef eller jouren när ett 

ärende ska attesteras. Men medarbetarna tar också hjälp av chefen vid komplicerade ärenden. 

Exempelvis när det är tveksamma ärenden där kunden är så pass missnöjd att denne hotar med 

att ta hjälp av högre instanser. Ibland kan det dock vara bra att bolla tankar med 

avdelningschefen, menar en av medarbetarna.
128

 En viktig del i det vardagliga arbetet är den 

feedback som sker från såväl medarbetare som chefer. Samtliga i frontpersonalen ansåg att 

den återkoppling som skedde var bra då man både berömde och kritiserade varandra. Om 

någon hade ett önskemål så förväntade sig medarbetarna att chefen skulle lyssna till det här 

likaså att medarbetarna skulle lyssna till önskemål från chefen.
129

 

 

5.5.2 Chefernas syn på ansvar 

Samtliga chefer som vi intervjuade ansåg att medarbetarna har ett stort ansvar. Men det största 

ansvaret ligger ändå på cheferna. Om de inte har förmedlat ut budskapet till medarbetarna 

kring vilka deras ansvarsområden är, kan de heller inte förvänta sig att medarbetarna tar 

ansvar. Jan Carlzon, tidigare VD på SAS, menar att: ”Den som inte är informerad kan inte ta 

ansvar. Den som har information kan inte undvika att ta ansvar.”
130

 Även avdelningschefen 

har samma tankegångar och förtydligar resonemanget med följande uttalande: 

 

”Det är klart att medarbetarna har ett ansvar att möta kunderna på ett bra vis och 

göra sitt bästa. Men har de inte fått verktygen från oss så är det ju redan kört. Sen 

kan jag tycka att störst ansvar ligger naturligtvis på oss. Får medarbetarna det de 

behöver av oss så kan dem ge ett bra servicemöte. Och naturligtvis när dem fått det 

då ligger det ett stort ansvar på dem.”
131

 

 

De olika cheferna ansåg att medarbetarna har stor möjlighet att påverka sitt ansvar. 

Avdelningschefen har ett stort förtroende för att personalen själva tar ett större ansvar.
132

 Å 

andra sidan menade avdelningschefen på att cheferna är väldigt dåliga på att berätta vilka 

ansvarsområden som medarbetarna har befogenheter att röra sig inom.
133

 Medarbetarna på 

Byten & Återköp tar dessutom olika mycket ansvar, men det är viktigt att ständigt uppmuntra 

personalen till att vilja ta ansvar. Enligt de personalundersökningar som skett ansåg inte 
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någon medarbetare att det fått för mycket ansvar, utan snarare på att de ville ha fler 

utmaningar. Anledningen till att många vill ta ansvar på Byten & Återköp är att det faller sig 

naturligt att göra det på den här avdelningen.
134

 Om medarbetarna har befogenheter tar de allt 

som oftast också ansvar, får de dessutom stöd från cheferna blir det lättare att ta ansvar. ”Det 

blir ett hjul som snurrar, en ekvation som kommer av sig själv”, berättar avdelningschefen i 

kassan.
135

 Avdelningschefen för Byten & Återköp menade på att den dag då denne inte 

behövs längre, är dagen då denne lyckats med sitt ledarskap. Avdelningschefen menade att en 

mindre påverkan i medarbetarnas dagliga arbete var är ett tecken på att de blivit tryggare och 

mer självgående i sin arbets- och sinnestillvaro.
136

 

 

Avdelningschefen berättade att det finns en stor variation av chefer på IKEA. Inom 

organisationen försöker man attrahera chefer som passar in i IKEA-konceptet, det vill säga 

chefer som försöker delegera ut mycket ansvar till sin personal och på så vis sprida kunskapen 

inom företaget.
137

 Avdelningschefen är en sådan chef, eftersom denne inte är direkt delaktig 

vid de beslut som tas av frontpersonalen. Istället är avdelningschefen mer ”bakom kulisserna” 

och ger feedback till medarbetarna om vad som inträffat vid olika ärenden.
138

 Å andra sidan 

menar avdelningschefen att det även finns chefer som vill ha kontroll ner i detaljnivå vilket 

gör att personalen får begränsat med befogenheter. Avdelningschefen uttrycker det som att det 

är ”Hitler-varianten”, det vill säga att medarbetarna inte har någon möjlighet att påverka sitt 

arbete utan endast ska lyda order från chefen. 

 

5.5.3 Ansvara och lära av sina misstag 

Inom IKEA är det tillåtet att begå misstag, det ses snarare som något positivt än negativt. 

Avdelningschefen uttryckte det som: ”Det var som vår käre grundare sa en gång, det är 

endast den som sover som inte begår några misstag”.
139

 IKEA ser misstag som en 

läroprocess, begår exempelvis medarbetarna något misstag har de i slutändan förhoppningsvis 

lärt sig något nytt.  Organisationen använder sig bland annat av ”Plan-Do-Review” (se 

ordlista) vilket innebär att om någon medarbetare begått misstag så får ledningen granska var 

felet uppstått och därefter lägga upp en ny plan på hur det ska undvikas i framtiden. 
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Avdelningschefen menade på att om medarbetaren har gjort fel innebär det att det blivit en 

erfarenhet rikare och förhoppningsvis tar de mer ansvar i fortsättningen.
140

 

 

Rent tekniskt kan det begås misstag i det operativa arbetet på Byten & Återköp men det 

kommer inte att försätta IKEA i konkurs menar avdelningschefen. Denne ser dock i sina 

uppföljningar om medarbetarna tagit felaktiga beslut men samtidigt menar avdelningschefen 

att ”riskerna med att inte ta ett beslut är större än riskerna med att ta ett beslut”.
141

 Med 

andra ord menar avdelningschefen att en kund inte ska behöva vänta på att en chef kommer 

och beslutar åt medarbetaren. Det här skulle göra processen trögrörlig och drabba kunderna 

negativt. Det är snarare vid väldigt komplicerade ärenden som en chef bör vara involverad. 

Men även när avdelningschefens expertis behövs vid svåra ärenden, menar denne att det är 

viktig att aldrig störa i själva servicemötet som sker. Exempelvis om en medarbetare får 

problem i ett ärende och tillkallar avdelningschefen, går denne inte in och tar över utan först 

får medarbetaren berätta vad som har hänt. Därefter försöker avdelningschefen guida 

medarbetaren till att lösa ärendet genom att ställa olika frågor. Även om avdelningschefen 

inte direkt har samma åsikt som sin medarbetare försöker denne i största möjliga grad undvika 

att ge konkreta lösningar, utan avdelningschefen låter medarbetaren ta ett beslut trots att det 

kanske inte är helt korrekt. Det är i feedbacken som sker i efterhand där avdelningschefen 

framför sina synpunkter på hur ärendet kunde ha lösts bättre. Det här resonemanget tydliggörs 

av avdelningschefen när han säger: ”Det medarbetaren säger, det får han lova, det får han 

hålla och det får han göra”.
142

 En av medarbetarna bekräftar det här och menar på att det inte 

är någon prestige på Byten & Återköp vad gäller handskandet av kunder.
143

 En annan 

medarbetare påpekade att det i slutändan ändå handlar om att kunden ska bli nöjd vilket 

innebär att om misstag sker måste de försöka rätta till det så fort som möjligt, det är ett arbete 

som tar lång tid att lära sig.
144

 Medarbetaren menar att som anställd är man aldrig fullärd 

vilket innebär att misstag blir en naturlig del i arbetet. Det viktiga blir istället att lära sig av 

sina misstag.  
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5.6 Servicekultur 

Grönroos hävdar att servicekulturen har en stor inverkan på personalens agerande och deras 

attityd.
145

  IKEA är kända för att ha en stark serviceanda som genomsyrar hela organisationen. 

Grundaren, Ingvar Kamprad, har formulerat en kort och koncis skrift, ”En möbelhandlares 

Testamente – Lilla Ordboken”. Tanken är alla medarbetare inom IKEA ska ha läst den 

slagkraftiga skriften som används som verktyg för att sprida värderingarna inom 

organisationen.
146

 Vi observerade att delar ur skriften fanns uppsatta på strategiska platser 

runt om kring på såväl avdelningen för Byten & Återköp som olika personalutrymmen på 

varuhuset. Värderingarna var i stort sätt oundvikliga att missa, exempelvis fanns ett av 

slagorden uppsatta på en vägg där personalen stämplade in. De flesta av medarbetarna var 

överrens om att IKEA:s värderingar var viktiga för att det dagliga arbetet skulle fortlöpa. En i 

frontpersonalen trodde inte att hans värderingar skiljde sig nämnvärt åt från IKEA:s 

värderingar. Medarbetaren menade på att det skulle vara ett integrerat koncept, där de 

personliga värderingarna ska gå hand i hand med IKEA:s.
147

 Avdelningschefen ansåg också 

att värderingarna var centrala, men samtidigt förklarade chefen:  

 

”Vi har en värdering, ödmjukhet med handlingskraftighet… den förklarar att man 

ska ha omtanke men samtidigt så driver vi en business… tillsammans är de orden 

väldigt starka och gör IKEA”
148

 

 

Avdelningschefen menade med andra ord att vissa av värderingarna inte fick lov att 

missbrukas, då IKEA trots allt är ett vinstdrivande företag.
149

 Gruppchefen utvecklade 

resonemanget genom att berätta att ledningen använde sig av ett värderingsbaserat ledarskap. 

Det är samtidigt viktigt att personalen använder sig av sitt sunda förnuft för att tolka de 

värderingar som finns.
150

  

 

Ett sätt för att få personalen till att anamma IKEA:s värderingar är genom att medarbetarna 

roterar mellan olika avdelningar för att på så vis lära sig mer om hur de olika avdelningarna 
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fungerar.
151

 Grönroos menar att gemensamma värderingar är en grundstomme i en väl 

fungerande servicekultur, vilken vägleder frontpersonalen i deras dagliga arbete.
152

 

 

5.7. Slutsatser 

Vi har under uppsatsen gång upptäckt att det endast i begränsad omfattning finns forskning 

kring känslostyrning. Genom att använda oss av Hoschchilds synsätt kring känslohantering 

har vi fått en inblick i hur frontpersonalen handskas med känslodynamiken. Därefter har vi 

utifrån Service Management forskningen försökt att plocka fram vad vi anser vara 

nyckelfaktorer som påverkar hur ledningen styr frontpersonalens känslor. Ansvarfördelning 

och kommunikation har varit två vitala styrinstrument som används av ledningen. På så vis 

har vi fått en helhetsbild över hur känslostyrning direkt och även indirekt används i ett 

tjänsteföretag. Med hjälp servicekulturen har vi sedan studerat hur väl förankrade 

medarbetarens värderingar är med organisationens, då det här har en direkt koppling till hur 

stora utmaningar ledningen ställs inför när de försöker styra personalens beteende. Våra 

slutsatser kommer att presenteras nedan och utgöra svaren på våra valda frågeställningar. Vi 

har kommit fram till följande slutsatser kring känslostyrning: 

 

5.7.1 Vilka problem uppstår för ledningen när de styr frontpersonalens känslor i 

servicemöten? 

En viktig faktor för att känslostyrning ska kunna fungera förutsätter att både ledning och 

personal ska ha ett likvärdigt synsätt när det gäller känslohantering. Vi upptäckte att 

ledningen och frontpersonalen hade olika uppfattningar om hur ett servicemöte påverkade 

känslorna. Cheferna såg mer svart på vitt när det gällde känslodynamiken i servicemötena. 

Medan medarbetarna å andra sidan tyckte att det kunde frambringade starka känslor. 

Avdelningschefen menade på att relationerna med kunderna inte påverkar känslorna i stor 

utsträckning, vilket det uppenbarligen kan göra. Den komplexa känslodynamiken som finns i 

alla möten med kunder är ett allmänt problem som tjänsteföretag brottas med.  

 

Vidare har medarbetarna och ledningen till viss del olika uppfattningar om vilken typ av 

skriftlig kommunikation som var bäst. Medarbetarna ansåg att den elektroniska anslagstavlan 

var den bästa kommunikationskanalen för ta till sig kunskap, medan ingen i ledningen 

betonade vikten av anslagstavlan. Utan istället lyfte de fram veckobrevets betydelse i 
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informationsspridningen. Det finns därför en risk att personalen blir stressade till följd av att 

de kanske inte lyckats ta till sig av den senaste informationen.  

 

En nyckelfaktor till att IKEA lyckats så väl tror vi är på grund av deras rekryteringsprocess 

som avdelningschefen berättade om. Oavsett hur hög standaren är på IKEA:s 

rekryteringsprocess, tror vi inte den är felfri då verkligheten är komplex. Med det menar vi att 

alla människor är olika och kan, om de vill, också därför anpassa sig till olika organisationer. 

De kan uppstå problem för en ledning att styra sin personals känslor om det finns medarbetare 

som egentligen inte delar organisationens värderingar. Då finns det en risk att personalen 

endast agerar utifrån så kallad surface acting. Det här kan exempelvis inträffa om IKEA 

rekryterar fel person. Utifrån ett ledningsperspektiv är idealet att ha kompetenta medarbetare 

som hela tiden strävar efter att utmana och utveckla sig själv. Men samtidigt tror vi att det kan 

uppstå en form av utanförskap för vissa, då forskning visar på att inte alla människor söker 

efter personlig utveckling i sitt arbete utan kan vara nöjda med sin tillvaro precis som den är. 

Det här synsättet menar vi på kan leda till att onödig press sätts på personalen. Exempelvis har 

kanske en duktig medarbetare inte som mål att klättra i organisationshierarkin, utan är nöjd 

med sin tjänst. 

 

Inom tjänsteforskningen förespråkar många forskare ansvarsfördelning, men samtidigt finns 

det också en risk med att styra sin personal på ett sådant sätt. Genom att ge personalen mycket 

frihet får också personalen större möjlighet till agera på ett sätt som inte gynnar företaget. 

Exempelvis finns det en risk att en besvärlig kund negligeras, då det blir en större påfrestning 

på känslohanteringen hos frontpersonalen. Det kan i sin tur leda till att kunden får en för stor 

eller för liten kompensation i samma typ av ärende. 

 

Ett annat problem är att IKEA verkar arbeta mer på ett reaktivt sätt istället för proaktivt. 

Avdelningschefen berättade att de erbjöd sin personal olika former av utbildningar när de 

ansåg att det fanns ett behov. Exempelvis hade personalen bristfällig eller ingen kunskap om 

köksavdelning, först då erbjöds personalen en utbildning som behandlade det här området. 

Det kan ha inneburit att personalen blev utsätta för situationer där de kände sig okunniga. 

Som vi nämnt tidigare i uppsatsen har just bristen på kunskap en negativ inverkan på 

personalens känslor 
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5.7.2 Hur kan ledningen optimera känslostyrningen? 

Det finns en risk att personalen agerar ytligt om de inte får rätt förutsättningar för att växa in i 

en deep acting roll, vilket är ledarnas mål. Om ledningen inte förstår sin frontpersonal blir det 

svårt att hjälpa och styra sin personal i rätt riktning. För att undvika den här typen av 

meningsskiljaktigheter borde ledningen, enligt vår uppfattning, få bättre kunskap genom 

exempelvis utbildning. 

 

Ledningen och frontpersonalen var överens om att den muntliga kommunikationen var 

överlägset den mest effektiva, men samtidigt den mest tidskrävande. Det här tyder på att 

ledningen kan ha begränsad kunskap om vilken kommunikationskanal som lämpar sig bäst. 

Om både de anställda och ledare är överens om den mest optimala kommunikationskanalen, 

blir kvaliteten på kommunikationen ännu bättre. Vi tror att en sådan klyfta kan leda till att rätt 

information inte når ut till alla i tid. Det här leder till att personalens kunskap begränsas, vilket 

sin tur påverkar personalen negativt då det kan känna sig osäkra i sitt arbete. Det är viktigt att 

ledningen är tydliga med sina mål, så att personalen verkligen förstår vad de vill förmedla. 

Dessutom måste ledningen vara konkret med vad de vill åstadkomma med kommunikationen 

och vad målet med den är. IKEA gör det här väldigt bra genom att de engagerar sin personal 

på flera sätt. Dessutom är cheferna väldigt närvande, vilket gör att de kommer väldigt nära sin 

personal och kan på så vis säkerställa att de verkligen förstår. Det tror vi ger ett mer personligt 

avtryck som skapar ett större förtroende.  

Som vi tidigare nämnt använde sig avdelningschefen av en modell (se figur 1) för att få en 

bättre förståelse för hur personalens framtida utveckling kan komma att se ut. Vi tycker att 

modellen är ett bra redskap för att hjälpa personalen till att utvecklas på ett personligt plan 

och inte bara utifrån vad organisationen har som mål för varje medarbetare. Det är med andra 

ord viktigt att som ledare förstå att varje medarbetare är unik och kan därför ha olika behov. 

Avdelningschefen menade på att rekryteringsprocessen hade varit felaktig om medarbetaren 

inte ville utveckla sig. Det här synsättet tror vi, kan leda till att organisationens utveckling 

optimeras. 

 

Det sker en hel del möten av olika slag mellan ledning och frontpersonal på Byten & Återköp. 

Ledningen har dessutom utvecklat ”kvartsamtal”, för att både frontpersonal och chefer ska 

lära känna varandra bättre. Det anser vi är väldigt bra, då mötena blir mer personliga. 

Samtidigt ges det en möjlighet för frontpersonalen att ventilera sina känslor direkt med 
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chefen. Det här ger visserligen någon form av lättnad till personalen, men vi saknar ändå en 

strategi som direkt fokuserar just på medarbetarnas känslor. Även om de personliga mötena är 

ett resurskrävande alternativ ur ett ledningsperspektiv, anser vi att det är det mest effektiva 

sättet att hantera känslostyrning. Det för att vi anser att det kan ha en avgörande betydelse för 

hur väl personalen trivs.  

 

Vi har fått en uppfattning om att frontpersonalen har stora befogenheter till att hantera sina 

servicemöten på ett personligt sätt som de själva anser vara lämpligast. Det finns klara 

riktlinjer för vad personal får och inte får lov att göra, därutöver är det upp till personalen 

själva att bedöma. Det anser vi vara bra då personalen får ett ökat utrymme för att leva ut sina 

känslor och sin spontanitet. För att personalen ska kunna hantera den här typen av frihet, 

krävs det att företagets värderingar är djupt förankrade i medarbetarna. Utifrån den 

information som vi erhöll från medarbetarna anser vi att personalens värderingar verkar vara 

väl integrerade med IKEA:s. 

 

Vi tycker att ledningen borde bli bättre på att arbeta proaktivt. Deras strategi borde vara att se 

till så att personalen har en trygg baskunskap om alla avdelningar på varuhuset som är knutna 

till Byten & Återköp. På så vis undviker ledningen onödiga psykologiska påfrestningar på sin 

frontpersonal. Ju mer kunskap frontpersonalen besitter, desto större är sannolikheten till att de 

känner ett välbefinnande. Det i sin tur kan leda till att frontpersonalen känner sig säkrare i 

mötet med kunden. 

Vi tycker att det är bra att informera personalen om hur stor arbetsbelastningen kan bli. För att 

motverka hög arbetsbelastning tycker vi IKEA borde bemanna utifrån behovet som finns. Det 

för att personalen på bästa sätt ska bemöta sina kunder och inte känna sig stressade. Det kan 

leda till att frontpersonalen då slipper den psykologiska påfrestningen som ger konsekvenser 

för såväl företaget på sikt som personalen själva. Vi tror att det är viktigt att personalen blir 

utbildade utanför sina vanliga arbetsområden, så de kan ta sig an arbetsuppgifter som de har 

haft rätt förutsättningar att utföra. Annars kan resultatet bli att en anställd får arbetsuppgifter 

som denne inte är kompetent nog att utföra, vilket kan leda till stress. 
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6. Avslutning 

6.1 Diskussion 

I vår uppsats har vi upptäckt att det inte finns någon skräddarsydd lösning för att styra 

människors känslor i en viss riktning. Det finns ingen mall som företag kan använda sig av för 

att optimera känslostyrningen. Utan det är snarare branschspecifikt och även i många fall 

organisationsspecifikt. Det är viktigt att påpeka att det aldrig har funnits eller kommer att 

finnas något företag där alla i personalen trivs jättebra. Samtidigt som organisationens 

värderingar efterföljs blint. Utan människor är dynamiska varelser och en viss form av 

spontanitet kommer alltid att förekomma i servicemötena, oberoende av företagets 

restriktioner. Dessutom har alla företag ett vinstintresse vilket innebär att personalen måste 

agera på ett sätt som främjar företaget oberoende av hur deras känslor är. Vi menar därför på 

den känslobelastning som frontpersonal i olika tjänsteföretag ställs inför blir ett ”nödvändigt 

ont”, det vill säga hur mycket frihet ledningen än erbjuder sin personal måste den ändå 

begränsas på ett eller annat sätt till följd av vinstintresset. Företag kan genom sina 

ledarkvaliteter påverka påfrestningen hos sin personal. Vi har därför uppmärksammat ett antal 

faktorer som en ledare kan använda sig av för att mildra känslobelastningen hos sin personal 

som vi tagit upp i våra slutsatser. 

 

En nyckelfaktor för att personalen ska kunna hantera sina känslor är onekligen en stark 

servicekultur. Genom att ha gemensamma normer i företaget får medarbetaren en trygg grund 

att stå på samtidigt som kommunikationen i företaget blir betydligt mer effektiv. Alltså, hur 

väl förankrad medarbetaren är med organisationens värderingar, har en direkt inverkan på 

deras välmående. Enligt Edvardsson & Enquist har IKEA en stark servicekultur.
153

 Utifrån 

våra intryck från såväl intervjuer med de anställda som våra observationer har vi märkt att 

företagets värderingar verkligen lyser igenom hos samtliga anställda. Oasvett vilken tjänst i 

företaget har vi märkt att deras personliga värderingar är starkt förknippade med IKEA:s. Vi 

tror det beror på att IKEA har värderingar som lätt kan relateras till. En förklaring till det här 

tror vi är IKEA:s vision som lyder ”att skapa en bättre vardag för de många 

människorna”.
154

 Eftersom företaget vill nå ut till alla typer av kunder måste de kunna 

representera flera typer av anställda som kompletterar varandra och återspeglar mångfalden. 

Till skillnad från andra typer av säljarbeten där huvudfokus ligger mer på deras 

                                                 
153

 Edvardsson, Bo & Enquist, Bo (2009). Values-based service for sustainable business: lessons from IKEA. 

London: Routledge 
154

<http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/the_ikea_way/our_business_idea/index.html> (Läst 2012-04-27) 



45 

 

specialistkompetens, behöver deras egna värderingar inte tvunget delas med företagets. Därför 

tycker vi att IKEA:s värderingar är lätta att förhålla sig till, även om personalen inte delar alla 

värderingar finns det alltid någon värdering som ligger en nära. På så vis blir det lättare för de 

anställda att hantera sina känslor när de kan förhålla sig till de här på ett naturligt sätt.  

 

En annan viktig faktor som har en direkt inverkan på personalens trivsel är hur mycket 

information personalen får ta del av och hur mycket kunskap den besitter. Det ska därför vara 

en naturlig ingrediens i företagens personalpolitik att göra informationen lättillgänglig för 

personalen och samtidigt satsa mycket på utbildningar då det kommer att ge en 

tillfredställande effekt på sikt. Det är viktigt att som ledare arbeta förebyggande och ligga 

steget före för att på så vis undvika att personalen känner sig osäker. Vi tror att ledare måste 

bli mer medvetna i hur de kommunicerar med de anställda. Det är viktigt att 

informationsspridning är av hög kvalitet, det vill säga att information som endast berör de 

anställda och som är väsentlig bör delas. Ledarna måste vara medvetna om att den 

information som de delar med sig av, ska de anställda på ett enkelt sätt förstå och ta till sig. 

Annars finns det en risk att personalen blir osäker på vad som är viktigt, vilket i sin tur gör att 

de känner sig otrygga och en viss form av frustration kan uppkomma.   

 

Vi tror också att just problematiken när det gäller personalens känslor är något som oftast 

negligeras i företagsvärlden och kan hamna i skymundan när olika former av budgetar 

utformas. Det borde istället satsas betydligt mer resurser på området eftersom det är så 

komplext och svårt att styra. Det kan dessutom ha en avgörande roll i hur framgångsrikt 

företaget kommer att bli. Som vi tidigare nämnt, visar forskning på att personal som går in i 

ett servicemöte med positiv energi oftast får ett positivt utfall. Därför är det viktigt att företag 

blir medvetna om komplexiteten i känslointensiva servicemöten och ser vikten av att lägga 

ned nödvändiga resurser på att utbilda all sin personal. Vi syftar inte enbart på de som är i 

direkt kontakt med kunder, utan även chefer måste få rätt förutsättningar för att kunna hjälpa 

sin personal.      

 

Fler företag bör, likt IKEA, uppmuntra sin personal till att våga ta initiativ och ansvar. Genom 

att tillåta misstag och sedan göra uppföljningar där chefen utformar olika former av 

handlinsplaner utifrån personalens behov, skapar IKEA en trygghet för sina medarbetare. Det 

tror vi resulterar i att personalen vågar hantera komplexa situationer som de annars hade känt 

sig osäkra på. Genom att ledarna är närvarande och gör en handlingsplan för medarbetaren 
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som begått ett misstag går det att undvika att liknande misstag begås i framtiden. Genom att 

ha tydliga gränser för hur stora ekonomiska beslut som varje medarbetare får ta, minskar 

risken för att göra förödande fel eftersom det finns en säkerhetsspärr. Utifrån serviceaspekten 

blir det mindre påfrestningar för personalen, då de inte behöver ta svåra beslut på egen hand 

utan måste ta hjälp av en chef. Å andra sidan, genom att slippa ta hjälp av chefen vid 

exempelvis mindre ekonomiska utbetalning till kunder, blir inte personalen lika stressad. Det 

till följd av att de inte behöver få någon attest av chefen. På så vis ökar såväl effektiviteten 

som kompetens i hela organisationen. Även om det kan vara resurskrävande att uppmuntra 

personalen till att våga ta beslut som kan vara felaktiga, tror vi att det i längden gynnar företag 

även om det inte går att mäta personalens känslor.           

 

Ledarna kan använda sig av effektiv känslostyrning för att hjälpa sin personal. Det kan leda 

till att personalen upplever att deras personliga prestationer ökar genom att de ständigt 

utmanas. Om de å andra sidan måste visa samma typer av känslor hela tiden inför liknande 

arbetsuppgifter, finns det en risk att de får en form av känslomässig utmattning. Med andra 

ord att de kan tycka att arbetet blir enformigt och tråkigt. En lösning för att handskas med den 

här typen av problem är att låta personalen arbeta gränsöverskridande och vara flexibla. Det 

betyder att ledarna måste skapa rätt förutsättningar för personalen att få möjligheten till att 

vara på en annan avdelning för att kunna tillgodogöra sig kunskap som är användbar för att 

kunna utföra sina egna arbetsuppgifter. Det här gynnar inte bara personalen som får en ny 

utmaning, utan kompetensen växer i hela organisationen.    

 

I det här arbetet har det blivit tydligt för oss hur viktigt det är för ledarna att anpassa sig till 

personalen och dess utvecklingsbehov. Med det menar vi att det finns företag som ställer 

samma krav och förväntningar på sin personal för att nå sina mål. Det kan passa vissa i 

personalen, medan andra istället kan känna en stor press. Eftersom personalen är olika har de 

således också olika utvecklingsbehov. Det innebär att alla inte har som mål att bli chefer, utan 

vissa kan vara nöjda med de arbetsuppgifter som de redan har i dagsläget. Att sätta samma 

krav på samtliga, utan att se till deras utvecklingsbehov, kan leda till att personalen utför ett 

sämre arbete och tappar motivationen. Vi tror att företag som har samma förväntningar på 

hela sin personal har en högre personalomsättning, då majoriteten antagligen inte trivs. Det 

här innebär självklart inte att företag inte ska ställa krav på sin personal. Däremot är vår poäng 

att utvecklingsbehovet måste individanpassas. Vi har även under arbetets gång försökt att ge 

förslag och åtgärder som kan tillämpas i olika tjänsteföretag som handskas med utmaningar 
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inom känslohantering. Dock kan våra förslag och åtgärder innebära nya utmaningar som kan 

uppstå för företag. Exempelvis, hur mycket extra resurser krävs det för att på ett optimalt sätt 

använda sig av känslohantering? I de flesta företagen betyder det att man måste förflytta 

resurser eller skapa nya resurser för att handskas med den här typen av problem.  

 

6.2 Summering 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur ledningen styr och optimerar frontpersonalens 

känslor i servicemötena. Det här har vi åstadkommit genom att studera ett fallföretag där det 

kan uppstå en hög känslointensitet i de olika servicemötena. Utifrån vårt empiriska material 

har vi sedan analyserat hur ledningen styr frontpersonalens känslor och hur de här kan 

optimeras. Under hela uppsatsen gång har våra två frågeställningar varit i fokus och utgjort 

den röda tråden genom hela arbetet.   

 

 Vilka problem uppstår för ledningen när de styr frontpersonalens känslor i 

servicemöten? 

 Hur kan ledningen optimera känslostyrningen? 

 

 

För att besvara våra frågeställningar var det nödvändigt för oss att utgå från teorier som berör 

vårt forskningsämne. Då det inte finns så mycket forskning kring vårt valda ämne, var det 

intressant för oss att utgå från teorier som vi själva tror påverkar hanteringen av känslor hos 

personalen i olika servicemöten samt hur ledare optimerar känslostyrningen. Vi har valt att 

använda oss av emotional labor, intern kommunikation, empowerment och servicekultur.  

 

Vi är övertygade om att det inte finns någon skräddarsydd lösning som fungerar i alla 

tjänsteföretag för att kunna optimera känslohanteringen hos personalen. Ett företag som har 

starka värderingar som är lätta att associera till tror vi är en grundstomme för att personalen 

ska kunna må bra. Det blir dessutom mer naturligt att inta en deep acting roll. Det krävs att 

den interna kommunikationen fungerar åt båda hållen på flera olika sätt, så att alla kan ta del 

och förstå den. Ledningen måste skapa rätt förutsättningar för att personalen ska kunna ta 

ansvar och göra ett bra jobb. Samtidigt måste ledarnas förväntningar infrias av de anställda, 

vilket vi tror görs på ett naturligt sätt om personalen trivs. 
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Bilaga 1 – Riktlinjer observation 

- Studera hur cheferna arbetar operativt med kunder. 

- Studera hur medarbetarna arbetar. 

- Studera interaktionen mellan chef och medarbetare. Hur fungerar ledningen i den 

dagliga driften? Vid vilka tillfällen sker samarbeten? När frågar medarbetaren chefen 

om hjälp? 

- Studera hur köbildningen påverkar medarbetarnas bemötande gentemot kunder. 

- Hur går medarbetaren tillväga vid ett jobbigt kundärende? 

- Finns det någon ”manual” på hur medarbetaren bemöter kunder? 

- Hur hanterar chefer/medarbetare missnöjda kunder? 
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Bilaga 2 – Tekniker för att insamla information 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Illustration av Patel och Davidson figur kring tekniker för att insamla information 
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Bilaga 3 - Intervju - Frontpersonal 

Presentation  

Bakgrund - Arbetsuppgifter 

 Vad innebär din tjänst? 

 Beskriv en typisk arbetsdag för dig? 

 

Servicemötet – Sanningens ögonblick 

 Hur ser ett typiskt möte ut med kunden? 

 Vad tror du är viktigt för att åstadkomma ett lyckat möte? 

 Vad har du som mål när du bemöter en kund? 

 Hur skulle du förklara innebörden av service? 

 Hanterar ni alltid samma typer av ärenden på samma sätt? 

 

Förutsättningar för ett lyckat servicemöte 

 Vilka hjälpmedel har du för att lösa olika kundärenden? 

 Hur stort eget ansvar har du?  

 Tycker du att du har lite/mycket ansvar? Motivera 

 Hur stor delaktighet har din chef i ditt dagliga arbete? 

 Har du fått någon typ av internutbildning för din tjänst? 

 Utbildar ni er fortlöpande?  

 När måste du ta hjälp av din chef? Ge exempel. 

 Har du möjlighet att påverka ditt ansvar? Om du har för mycket/lite ansvar? 

 Vad händer om du skulle begå ett misstag i ett kundärende?  

 Hur gör du kunden nöjd i så fall? 

 Anser du dig ha några brister? Finns det något du skulle kunna förbättra? 

 Alla kundärenden ser inte likadana ut, hur förhåller du dig till dina känslor vid olika 

möten? 

 Hur handskas du med känslor som exempelvis medlidande, frustration, ilska, glädje på 

jobbet? 
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Byten & Återköp 

 Hur ser din relation ut till dina arbetskollegor? Med din chef? 

- Brukar ni ha gemensamma möten eller andra aktiviteter? 

- Har ni några gemensamma mål eller värderingar i gruppen? 

- Hur hjälper ni varandra i era arbeten? Till exempel om du är frånvarande, vem tar 

hand om dina arbetsuppgifter? 

 Vad är IKEA:s mål för er avdelning? 

 Får du några direktiv från ledningen när det gäller att hantera olika möten? Har ni 

några specifika riktlinjer för hur ni ska bemöta kunder? Exempelvis hur lång tid mötet 

bör ta? 

 Finns det några brister i ledningen? Vad behöver ledningen/ledarna förbättra enligt 

dig? 

 Vad anser du om din arbetsplats? 

 Hur sprids information mellan er? Såväl till dig som från dig? 

 Hur/när får du information från din chef? 

 Sker det feedback åt båda håll (chef - anställd, anställd - chef) 
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Bilaga 4 - Intervju – Chef 

Presentation 

Bakgrund - Arbetsuppgifter 

 Vad innebär din tjänst? 

 Beskriv en typisk arbetsdag för dig? 

 

Servicemötet – Sanningens ögonblick 

 Hur ser ett typiskt möte ut med kunden? 

 Vad tror du är viktigt för att åstadkomma ett lyckat möte? 

 Hur skulle du förklara innebörden av service? 

 Hanterar ni alltid samma typer av ärenden på samma sätt? 

 

Förutsättningar för ett lyckat servicemöte 

 Vilka hjälpmedel har de anställda för att lösa olika kundärenden? 

 Hur stort eget ansvar har varje anställda?  

 Anser du att frontpersonalen har tillräckligt mycket eller för lite ansvar? 

 Hur delaktig är du i dagliga arbetet med frontpersonalen? 

 Har du fått någon typ av intern utbildning för din tjänst? 

 Utbildar ni er fortlöpande?  

 När brukar frontpersonalen ta hjälp av dig? Ge exempel 

 Har frontpersonalen möjlighet att påverka sitt ansvar? (om t.ex. någon tycker de har 

för mycket/lite ansvar) 

 Vad händer om någon i frontpersonalen begår ett misstag som påverkar utfallet av 

servicemötet?  

 Hur gör ni kunden nöjd i så fall? 

 Ger du några direktiv till frontpersonalen? Har ni några specifika riktlinjer för hur de 

ska bemöta kunder? Exempelvis hur lång tid mötet bör ta? 

 Anser du dig ha några brister som chef? Finns det något du skulle kunna förbättra? 

 Alla kundärenden ser inte likadana ut, hur förhåller du dig till dina känslor vid olika 

möten? 

- Hur handskas du med känslor som exempelvis medlidande, frustration, ilska, glädje på 

jobbet? 

 Hur leder du din personal så de kan hantera sina känslor vid utmanande kundärenden? 
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Byten & Återköp 

 Hur ser din relation ut till dina arbetskollegor?  

- Brukar ni ha gemensamma möten eller andra aktiviteter? 

- Har ni några gemensamma mål eller värderingar i gruppen? 

- Hur hjälper ni varandra i era arbeten? Till exempel om du är frånvarande, vem tar 

hand om dina arbetsuppgifter? 

 Vad är IKEA:s mål för er avdelning? 

 Vad anser du om din arbetsplats? 

 Hur sprids information mellan er? Såväl till dig som från dig? 

 Hur/när ger du information till frontpersonalen? 

 Sker det feedback åt båda håll (chef - anställd, anställd - chef) 

 

 

 

 


