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Ledelse 

Bedrift skultur

 Kan s mile-
fj es gi bedre 
organisa-
sjons kultur? 
 Langsiktig kartlegging av ansattes følelser på 
jobb kan bidra til en positiv endring av organi-
sasjonskulturen, viser amerikansk forskning. 
Kartleggingen har også betenkelige sider, hevder 
ekspertene Ukeavisen Ledelse har snakket med. 

 Måling av ansattes følelser: 
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 Bedrifter i USA har begynt å bruke app-er som 
Niko Niko, for å få en daglig kartlegging av indivi-
der og teams følelser. Tanken er at dataene på de 
følelsemessige reaksjonene skal kunne brukes 
til å oppnå mer produktivitet.

Problemet

 ● Bedrifter vet lite om sitt eget selskaps emosjo-
nelle kultur, og hvilke følelser de ansatte har 
– eller burde ha hatt på jobben

 ● Bedrifter vet lite om hvilke følelser de ansatte 
holder for seg selv

 ● Dette skaper både individuelle og kollektive 
problemer

Årsaken til kartleggingen

 ● Forskning viser at følelser influerer ansattes 
forpliktelse, kreativitet, beslutningstaking, 
arbeidskvalitet og sannsynligheten for å bli 
værende i bedriften

 ● Effektene er tydelige på bunnlinjen. Derfor 
er det viktig å kartlegge og styre folks følelser 
like bevisst som du forholder deg til deres 
tankesett

Løsningen

 ● Idet du har oversikt over din organisasjons 
emosjonelle kultur, kan du forme den på ulike 
måter

 ● Du identifisere hvilke følelser som vil hjelpe 
organisasjonen med å vokse, kanalisere følel-
sene som folk har og uttrykker naturlig samt 
kultivere følelsene du ønsker skal råde

 ● Dette kan du gjøre gjennom emosjonell smitte 
(følelsesoverføring), og ved å benytte kraften 
av den følelsesregulerende strategien deep 
acting (dyp fremstilling)

Verktøy

 ● App-er som Niko Niko (bildet) brukes til daglig 
å kartlegge ansattes følelser på jobben

Forskning

 ● Forskning, utført gjennom det siste tiåret, 
viser at emosjonell kultur har innvirkning på 
medarbeidertilfredshet, utbrenthet, teamar-
beid, lønnsomhet og fravær

SIGAL BARSADE OG OLIVIA A. O’NEILL / HARVARD BUSINESS REVIEW 
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 Kartlegging av medarbeidernes følelser 

 «Hvor m ye 
kan en 
arbeidsgiver 
forlange å få 
vite om hva 
den enkelte 
føler» 

Av Bård Andersson 
 bard.andersson@ukeavisen.no 

 I USA stempler ikke alle ansatte ut på van-
lig måte lenger. I stadig fl ere bedrifter er 
det siste de ansatte gjør, når de går hjem fra 

jobb, å registrere hvordan de føler seg – der og 
da. Det gjør de ved hjelp av såkalte emojis. Smi-
lefjesene blir omhyggelig registrert og analysert 
over en lang periode, og skal bidra til at ledelsen 
får kunnskap om organisasjonens følelsemes-
sige status. Med denne kunnskapen under beltet 
skal ledelsen være rustet til både å kultivere og 
påvirke de ansatte i riktig retning, ifølge artikkelen 
Manage Your Emotional Culture i Harvard Busi-
ness Review.

– Etisk gråsone
Hva kan en langsiktig følelseskartlegging av 
ansatte lede til? Er det en gimmick, eller har det 
en reell verdi i forhold til faktisk å tilegne seg ver-
difull kunnskap til å endre organisasjonskultur? 
Coach, mentor og lederutvikler Jan Wiese mener 
de ansatte må ha lov til å verne om sitt følelsesliv.

– Underliggende – på ett eller annet nivå – vil de 
fl este oppleve at dette handler om enkeltmennes-
kenes integritet. Det handler om etikk.  Hvor mye 
kan en arbeidsgiver forlange å få vite om hva den 
enkelte føler? En medarbeider må ha lov til – med 
retten på sin side – å holde tilbake informasjon om 
sitt følelsesliv. Likevel vil de ansatte kunne oppleve 

et dilemma her. Det kan føre til at de vil kunne lyve 
eller bare rapportere helt tilfeldig. Og de har etik-
ken på sin side, sier Wiese.  

Han påpeker at problemet er – som så ofte med 
målingssystemer – at feilmarginene blir for store.

– Det gjelder særlig når problemene tårner seg 
opp på akkurat det området man forsøker å ana-
lysere, utdyper han.

Forplikter seg
Forskerne Sigal Barsade og Olivia A. O’Neill, som 
står bak artikkelen i Harvard Business Review, 
skriver at forskning viser at følelser infl uerer 
ansattes forpliktelse, kreativitet, beslutningsta-
king, arbeidskvalitet og sannsynligheten for å bli 
værende i bedriften. De forteller at eff ektene er 
klare på bunnlinjen. Derfor er det viktig å kartlegge 
og styre folks følelser like bevisst som du forholder 
deg til deres tankesett.

Wiese er enig i at kunnskap om de ansattes 
følelser er en viktig del av ledelse.

– Følelser er en betydelig del av beslutningsap-
paratet, i stort og smått. Å vite mer om ansattes 
følelsesmessige tilstand er åpenbart en betydelig 
del av ledelse. Lederes EQ er et stort tema som 
handler om akkurat det. Engasjement gir stort sett 
økt produktivitet og bedre bunnlinje, sier han.

Idet du har oversikt over din organisasjons 
emosjonelle kultur, kan du forme den på ulike 
måter. Du kan konkret si hvilke følelser som vil 
hjelpe organisasjonen å vokse, kanalisere følel-

Bedrift skultur

sene som folk innehar og uttrykker naturlig, og 
kultivere følelsene du ønsker å beholde gjennom 
emosjonell smitte og gjennom kraften av godt 
skuespill, hevder artikkelforfatterne.

Wiese er enig i at kulturen i en organisasjon kan 
styres gjennom en positiv forsterking av ønsket 
atferd.

– Jeg er enig i prinsippet. Kultur kan styres 
gjennom positiv forsterkning av de gode tenden-
sene som undersøkelsene viser. Det vil fungere 
der man har ledere som forstår et slikt spill – det 
vil si at de kan samtale og være rollemodeller for 
ønskede verdier og riktig adferd. Man bør få med 
seg lederne, og helst noen av medarbeidener som 
er gode på relasjoner. I tillegg må man ha fortstå-
else av hva følelser er, og hvordan de kan endres. 
Først da kan kulturen ta nye retninger, sier han.

Han presiserer at det kreves mer enn HR-avde-
linger med gode analyser eller en mekanistisk til-
nærming.

– Noen organisasjoner har nok en type medar-
beidere som lar seg styre ved hjelp av enkle betin-
gingsmekanismer som lønn og holdningskam-
panjer. Men de fl este jeg kjenner til trenger fl ere 
gode ledere med emosjonell intelligens , sier han.

Ifølge Wiese er det grunnleggende problemet 
at ledere ofte ikke har forståelse eller mangler en 
radar for å identifi sere kulturtrekkene.

– Software kan ikke erstatte svak ledelse. Frem-
for å bruke tid på big data, vil jeg heller anbefale 
organisasjonene å satse på lederes empati, kul-
turforståelse og samtaleferdigheter, understreker 
han.

Følelseskultur
Ifølge forskerne Barsade og O’Neill har stadig fl ere 
amerikanske bedrifter begynt med å inkludere 
følelser i sine ledelsesprinsipper. Selskaper som 
PepsiCo, Southwest Airlines, Whole Foods Market, 
Th e Container Store og Zappos har alle inkludert 
«kjærlighet og omtanke» i sine company values. 
På samme måte har bedrifter som C&S Wholesale 
Grocers, Camden property Trust, Cisco Finance, 
Ubiquity og Vail Resorts – sammen med en rekke 
gründerbedrifter – listet opp ordet «moro» som 
avgjørende for sin suksess.  

App-styrt bedrift s-
kultur? Kartlegging 
av medarbeideres 
følelser er viktig for 
produktiviteten, 
mener stadig fl ere 
arbeidsgivere i USA.

 Hvor mye kan en 
arbeidsgiver forlange 
å få vite om hva den 
enkelte føler, spør leder-
rådgiver Jan Wiese. 

 FOTO: HR NORGE 
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Kontakt oss i dag!

Telefon: 919 18 369

Mail: post@nevu.no

www.nevu.no

Nevu tilbyr Lean læring med blant annet:

• Lean Ledelse med mulighet for 15 studiepoeng
• Lean Six Sigma beltesertifiseringer (Yellow, Green og Black Belt sertifisering)
• Endringsledelse
• Ledelse av Kontinuerlig forbedring

Du jobber med IT-støttet læring, læring på egen arbeidsplass  
og læring i samlinger

Læringen du trenger, der du trenger den, når du trenger den

Lær Lean av de beste
Er du ute etter å dokumentere kompetanse i Lean og kontinuerlig 
forbedring? Delta på kurs med sertifisering og studiepoeng!

Hos NEVU lærer du av de beste: Lean ledelse,  
Lean Six Sigma, Endringsledelse og Forbedringstrening.

Eksamen med studiepoeng.  
Lean Six Sigma Black Belt-sertifisering.

Samarbeidspartnere: Høgskolen i Sørøst-Norge, 
Acuity Institute, C2U, TQM Center.

 Ribert mener ledere bryr seg for lite om de 
ansattes følelser i arbeidslivet. Han mener 
imidlertid at lederne må holde tunga rett 

i munnen dersom medarbeidernes følelser skal 
kartlegges.

– Det er viktig å være opptatt av medarbei-
dernes følelser. Vi er for lite opptatte av følelser i 
arbeidslivet. Ledere tenker ofte at det blir for mye 
snakk og for lite jobb. Samtidig er det svært viktig 
hvordan man skal kartlegge disse følelsene. Det 
holder ikke bare med et klikk på et smilefjes, fast-
slår han.

Lav kvalitet
Problemet med bare å gjennomføre en enkel 
kartlegging av de ansattes følelser er at kvaliteten 
på målingen blir lav. Det trengs ulike former for 
personlig kontakt for å få et verdifullt innblikk i de 
ekte følelsene, ifølge Ribert.

– Det eksisterer mer enn 100 ulike kvaliteter 
på følelser. Sjansen for at et museklikk skal gi god 
informasjon om disse er forsvinnende liten, sier 
han.

Han presiserer at en emoji-måling kan være bra 
som et utgangspunkt i en mer kvalitativ måling, 
men ledelsen må også ha samtaler med de ansatte.

Må vite hva du føler og sier
Ribert viser til forskning utført av den amerikanske 
psykologen Carl Rogers, som viser at det fi nnes to 
typer kommunikasjon. Den ene typen kommuni-
kasjon skaper avstand og dårlige følelser mellom 
mennesker. Konfl ikter eskalerer oftere, og folks 
oppmerksomhet går derfor i retning av å hevde seg 
selv eller å trekke seg tilbake. Det tar lengre tid å 
få landet saker, og noen ganger blir det umulig for 
folk å samarbeide under slike betingelser.

Den andre typen kommunikasjon skaper nær-
het og ro i den enkelte, noe som fører til at de i 
større grad aksepterer hverandres ulikheter og for-
skjellige virkelighetsoppfatninger. Tryggheten på 

seg selv er sterkere fordi man føler seg respektert 
av den andre. Positive følelser oppstår fordi den 
enkeltes behov er tilfredsstilt.

– Jeg lener meg på Rogers’ forskning, som sier 
at vi må bli mer kongruente. Det innebærer at det 
må bli mer samsvar mellom det vi sier og føler, og 
at vi må tørre å sette ord på det vi føler. Hvis du får 
en dårlig følelse hver gang sjefen kommer inn i 
rommet, er det viktig at du kan sette ord på denne 
følelsen, sier Ribert.

Lytting
Han påpeker også viktigheten av samsvar mellom 
kroppsspråk og verbalt språk. Samsvaret fører til 
trygghet.

– Når du klarer å si til en annen person at du 
merker at du blir irritert når han snakker slik til 
deg, har du kommet et stykke på vei.

Dersom kartleggingen av ansattes følelser ikke 
er grundig, øker også avstanden og potensialet for 
psykologisk stress.

– For å oppnå mer samsvar, må den andre par-
ten være fl ink til å lytte. Det innebærer at man må 
ha en aksepterende holdning til den man lytter til. 
Aksepten trenger ikke nødvendigvis handle om 
selve saken – det holder med forståelse for den 
følelsesmessige situasjonen som samtalepartne-
ren din er i, forklarer Ribert.

Empati
For virkelig å kunne ta rede på medarbeidernes 
reelle følelser  må ledelsen bry seg om den enkelte 
ansatte, og ville ha kunnskap om dennes situasjon.

– Når ledere sier noe sånt som «du sier alt er 
ok, men jeg kan se at det ikke er det», utvises det 
empati. Med slike kvaliteter kan man hjelpe andre 
til å erkjenne og å sette ord på følelsene sine.

Ribert er opptatt av at ledelsen ikke må bruke 
kartleggingen på en negativ måte, for eksempel 
gjennom ensidig å være opptatt av å kontrollere 
den ansatte.

 – Det holder ikke med 
et klikk på et smilefj es 
 Kartlegging av ansattes følelser har ingen hensikt uten at 
dette også følges opp med gode, kvalitative samtaler med 
de ansatte, hevder coach og konfl iktrådgiver Kjell Ribert. 

 – Det eksisterer mer enn 
100 ulike kvaliteter på 
følelser. Sjansen for at 
et museklikk skal gi god 
informasjon om disse er 
forsvinnende liten, sier 
konfl iktrådgiver Kjell 
Ribert. 

– Dersom man ikke har medarbeiderens 
utvikling i tankene, faller hensikten med å kart-
legge følelser bort. Er lederen opptatt av verdighet 
og utvikling, derimot, vil det føre til mer lojale 
medarbeidere, og dermed mer lønnsomhet, 
forklarer han.

Han understreker at ordet kartlegge, i denne 
sammenhengen, er et negativt ord. Det er hensik-
ten med dette arbeidet som er avgjørende.

– Dersom det er et generelt problem med 
sinne i en organisasjon, for eksempel – og hen-
sikten er å minske dette problemet – kan en kart-
legging i seg selv være verdifull. I en organisasjon 
er det viktig at man er opptatt av medarbeidernes 
følelser, men da skal man være det for medarbei-
dernes skyld, sier han.

«Hensynsbetennelse»
Mange har kanskje opplevd å være redd for å si 
sin mening, i frykt for hva samtalepartneren vil 
føle. Her er vi for forsiktige, mener Ribert. Årsa-
ken til dette er at vi har lett for å sause sammen 
sak og prosess. Med en gang samtalen tar en per-
sonlig vending, eskalerer konfl ikten.

– Folk er redde for at den de snakker med vil 
føle seg verre når vi sier noe. Vi må imidlertid 
huske på at vi ikke lager en følelse inne i andre 
mennesker. Den følelsesmessige reaksjonen 
den andre får oppstår som resultat av hvem den 
andre er, og hvordan den andre fungerer. Noen 
blir sinte, andre blir overrasket, mens andre igjen 
kanskje blir redde når vi sier noe. Mange av oss 
oppfører oss likevel som om vi er ansvarlige for 
hva andre føler. Det ansvaret har vi ikke. Vi er 
ansvarlige for hva vi ønsker å oppnå med det vi 
kommuniserer til andre mennesker, og hvordan 
vi sier det til dem, påpeker han..

En leder kan for eksempel bekymre seg for hva 
hennes ansatte vil føle når hun skal ta opp kvali-
teten på rapportene den ansatte skriver. Kanskje 
den ansatte blir lei seg, sint, føler seg overkjørt, 
belært eller noe annet negativt.

– Lederen unnlater da ofte å snakke om rap-
portene, og lar sin bekymring for hva den ansatte 
måtte føle styre hva hun sier og hva hun ikke sier. 
Dette er hva jeg kaller hensynsbetennelse, for-
klarer han.

Han legger til at frykten i bunn og grunn ikke 
handler om hva vår samtalepartner føler, for det 
vet vi faktisk ikke.

– Frykten er for hva vi tror hun vil komme til å 
føle. Når vi lar oss styre av hensynsbetennelsen, 
tillater vi oss å bestemme for den andre hvordan 
hun vil reagere, og dermed unnlater vi å gi den 
gaven en velformulert og ivaretagende tilbake-
melding kan være, sier han. 
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 Eikeland jobber i AFF ved Norges Handels-
høyskole, og er fagansvarlig for samspill og 
ledelse. Han hevder at følelser er for kom-

pliserte til at enkle målinger av ansattes humør 
kan føre til et bedre beslutningsgrunnlag for 
ledere eller bedre organisasjonskultur.

– Vi føler mye i løpet av en dag, og det tar bare 
sekunder før mange av disse følelsene er over. 
Andre følelser er vedvarende, som for eksempel 
utrygghet, forklarer han.

Skeptisk
Eikeland er skeptisk til å kartlegge følelser. Både 
fordi han mener mange ledere ikke har den nød-
vendige kompetansen til det, men også fordi at 
hensikten med kartleggingen: å bestemme en 
organisasjonskultur, er ikke noe enkeltledere kan 
bare beslutte basert på kartlegging av følelser.

– Jeg er skeptisk til dette fordi det vil bli tatt 
mange gale beslutninger, på et tynt grunnlag. 
Vi skal også være klare over at negative følelser 

er mye sterkere enn de positive. Når vi treff er 
beslutninger med data fra en slik kartlegging, er 
det nok mer egne følelser om resultatene som 
påvirker beslutningene enn betydningen av 
følelsene i kartleggingen.

Ifølge Eikeland er det stor forskjell på graden 
av kompetanse ledere har til håndtere egne og 
andres følelser. Det er også forskjell på å plukke 
opp og tolke følelser.

– Man kan være god på å fange opp andres 
følelser, men hva følelsen handler om eller hvor-
for medarbeideren utrykker følelsen vil for en 
leder ofte være uvisst. Lederen kan ha hypoteser. 
Det er heller ikke sikkert at den ansatte selv vet 
hvorfor han eller hun føler som den gjør. Man 
kan dessuten være god på å forstå andre, men 
elendig å forstå egne følelser, poengterer han: – 
Det er bedre å gjennomføre arbeidsmiljøunder-
søkelser eller kulturkartlegging for å få undersøkt 
kulturen.

Eikeland synes det er positivt at ledere er opp-

 – Å kontrollere en 
kultur er fantasi 
 Det vil bli tatt mange gale beslutninger på grunnlag av 
slike kartlegginger. Ledere har ikke nok kompetanse om 
følelser, hevder organisasjonspsykolog Morten Eikeland. 
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 Ledere kan ikke nok om 
å plukke opp eller tolke 
følelser, mener organi-
sasjonspsykolog Morten 
Eikeland. 

 Såkalte Diary Studies har blitt stadig mer 
vanlige i bedrifter og i forskningsøyemed. 
Mer data om de ansatte kan blant annet 

forhindre økt fl uktuasjon, slik at for eksempel 
en uønsket tendens kan bremses, forteller Matt-
hiesen. 

– Det er bare naturlig at det går denne veien, 
med dagens og fremtidens teknologi. Det er et 
tegn i tiden. Arbeidsgiver får data om varige ten-
denser, og kan på bakgrunn av dette få innblikk i 
et mønstre som danner seg, sier han.

Kan være krevende
Generelt sett kan imidlertid en kvalitativ kart-
legging være tidsmessig krevende for bedriften. 
Man må også være påpasselig med å unngå at 
de ansatte føler kartleggingen som overvåking.

– Men da snakker vi om kvalitative kartleg-
ginger, der hensikten er utviklingsarbeid. Det 
innebærer også samtaler og andre typer regis-
treringer, sier han.

Matthiesen forteller at det er ikke uvanlig i 
dag at ansatte går rundt med en beeper på seg. 
Likevel kan denne utviklingen oppleves som en 
knyttneve i silkehanske, mener han:

– Du kan risikere at de ansatte ikke vil oppgi 
hvordan de egentlig føler seg når alt de gjør er å 
trykke på et smilefjes. I psykologien har vi begre-
pet sosial elskverdighet. Mange ansatte vil nok 
prøve å gi det beste inntrykket av seg selv, fremfor 
det korrekte, til sine ledere, utdyper han.

Vær varsom
Stig Berge Matthiesen advarer ledere mot å starte 
prosesser som bidrar til at de ansatte føler seg 
unødig overvåket.

– Man bør unngå å sette i gang prosesser som 
fører til for store inngrep i de ansattes arbeids-
hverdag. Det må ikke gå ut over friheten deres. 
Skjer dette, er fagforeningene raskt på banen. Det 
kan bli krevende for alle parter, sier han.

Matthiesen tror imidlertid at utnyttelsen av 
teknologien i arbeidet med å måle ansatte har 
kommet for å bli.

– Med den nye teknologien er det enkelt å 
måle de ansatte på ulike måter. De ansatte bruker 
liknenede app-er uansett. De holder seg oppda-
tert, og derfor vil nok ikke overgangen bli spesielt 
brå for dem, poengterer han. 

 – Et tegn i tiden 
 Med stadig bedre teknologi, er det som forventet 
at ansatte blir registrert og kartlagt. Bedrift ene må 
imidlertid unngå å komme på kant med de ansatte og 
fagforeninger når de skal innhente data om sine ansatte, 
mener professor ved BI, Stig Berge Matthiesen. 

 – Det er bare natur-
lig at det går denne 
veien, med dagens og 
fremtidens teknologi. 
Det er et tegn i tiden, 
sier professor ved BI, 
Stig Berge Matthiesen. 

tatte av de ansattes følelser, fordi følelser har 
stor innvirkning på hva ansatte og ledere sier 
og gjør, men at følelser eff ektivt lar seg kart-
legge blir for enkelt. Å snakkemer sammen på 
en omsorgsfull måte er mye viktigere, anbefaler 
Eikeland.

Utrygghet
I et skjevt maktforhold som mellom leder og 
ansatt er utrygghet en vanlig følelse på arbeids-
plassen. Den følelsen er ikke ubetinget negativ, 
ifølge Eikeland.

– Å tåle utrygghet er positivt. Alle med ambi-
sjoner smaker på denne følelsen. Skuespillere 
har angst hver eneste gang de skal på scenen. 
Dette har med prestasjon å gjøre. Det er der-
for vi har uttrykket prestasjonsangst. Har du en 
vanskelig oppgave, som du ikke føler du mes-
trer, kan det hende du ringer til sjefen og sier at 
du er syk. Da vil du merke at prestasjonsangsten 
forsvinner i løpet av sekunder, eksemplifi serer 
han.

Det betyr ikke at du skal ha en konstant 
angstfølelse på jobben.

– Vi må forstå at meningen med arbeidsli-
vet ikke nødvendigvis er å strebe etter en lykke, 
men etter mening. Det som skaper mening, 
er ikke nødvendigvis det samme som skaper 
lykke, forklarer han. 

Bedrift skultur


