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Abstract 
 
The purpose of the study was to find out whether there was a connection between the 

ability to interpret emotional expressions of others and how it affects our own emotion 

regulation. And whether the study participants used expressive suppression or cognitive 

reappraisal in regulation of own emotions. The collection of this data was done by 30 

employees of correctional that got to do a computer-based emotion recognition test, 

known as MERI Multimodal Emotion Recognition Instrument (MERI) was a 

computerized test based on a selection of emotional expressions from the data base 

Geneva Multimodal Emotion Portrayals (GEMEP, Bänziger, Mortillaro, & Scherer, 

2011). The study's main results show that there is a significance correlation between 

emotions recognition and cognitive reappraisal, the reason the model is significant is 

that low-intensity auditory modality is positive.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att ta reda på om det fanns ett samband mellan förmågan att 

tolka emotionella uttryck hos andra och hur det påverkar vår egen emotionsreglering. 

Samt om studiens deltagare använde sig av expressiv dämpning eller kognitiv 

omvärdering vid reglering av egna känslor. Insamlingen av denna data gjordes genom 

att 30 personer på kriminalvården fick göra ett datorbaserat emotionsigenkänningstest, 

så kallat Multimodal Emotion Recognition Instrument (MERI) ett databaserat 

emotionsigenkänningstest från databasen Geneva Multimodal Emotion Portrayals 

(GEMEP, Bänziger, Mortillaro, & Scherer, 2011). Huvudresultatet visar på ett 

signifikant samband mellan emotionell igenkänning och kognitiv omvärdering, den 

största orsaken till att modellen blir signifikant är att modaliteten lågintensiv hörsel är 

positiv.  
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Introduktion 

Emotioner 
Att kunna bedöma andra människors emotioner kan antas spela en viktig roll i 

skapandet och organiseringen av en emotionell reaktion hos mottagaren. Att ha en god 

förmåga för emotionell igenkänning är en huvudkomponent i emotionell intelligens, 

eftersom igenkänning är den grundläggande basen för empati, den utvecklar vår 

förmåga att tolka personers reaktioner och den hjälper oss att förutse ett presumtivt 

beteende (Bänziger, Grandjean & Scherer, 2009). Emotionell kompetens spelar även en 

betydande roll i skapandet av konstruktiv kommunikation med andra människor skriver 

Ali, Gamer och Magadley (2011). Något som stärkts av Gross (2002) som menar att 

teoretiker enda sedan Darwin har hävdat att det emotionella uttrycket har en viktig roll 

för att underlätta den sociala interaktionen. Han beskriver emotionell kompetens som en 

förmåga att kontrollera sina egna och andras emotioner, att kunna skilja på dem och att 

använda informationen för att orientera vårt tänkande och agerande. På nästan samma 

vis har fler författare beskrivit emotionell kompetens, som en uppsättning 

sammanhängande färdigheter som används för att uppfatta, förstå och reglera affektiva 

tillstånd hos oss själva och andra (Mayer & Salovey, 1997; Giardini & Frese, 2006). 

Emotionellt kompetenta individer kännetecknas av att ha optimala funktioner inom två 

stora områden i känslosystemet, emotion produktion och emotion perception. Emotion 

produktion beskriver vår förmåga att reagera relevant, kroppsligt såväl som 

beteendemässigt, på en händelse vi ställs inför. Samt hur man framgångsrikt hanterar 

konsekvenserna av den. Emotion perception handlar om vår förmåga att korrekt 

uppfatta och tolka emotionella tillstånd hos vår omgivning utifrån tidigare erfarenheter 

d v s igenkänning (Bänziger et al., 2009). Vår emotionella perceptionsförmåga är en 

grundläggande faktor i emotionell kompetens menar Bänziger och hennes 

medförfattare. Att ha en hög emotionell kompetens gör interaktionen med vår sociala 

omgivning smidig och betydande för oss och gör att vi kan bevara och upprätthålla 

relationer till människor i vår omgivning. I verkliga livet är det minst sagt komplext att 

använda sig av denna skicklighet och det är många kontextuella faktorer så som; är det 

en känd eller okänd sändare som skall tolkas, hur mycket uppmärksamhet vi riktar på 

händelsen, vilken kommunikationssituation det handlar om, vilka ledtrådar vi får från 

andra samt mängden kontextuell information vi får, som spelar in när det kommer till 

vår förmåga att använda denna kompetens skriver Bänziger et al. (2009). Giardini och 

Frese (2008) har också funnit att personer med hög emotionell kompetens visar ett 
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mindre obehag av stressiga känslomässigt kravfyllda situationer. För att nå ett bra 

resultat när man mäter hur vi känner igen emotioner använder sig vissa forskare av både 

auditiv och visuell igenkänning, alltså vad vi ser och vad vi hör. Dessa två 

komponenter, auditiv och visuell igenkänning, använder vi oss av var och en för sig 

eller tillsammans när vi läser av emotioner hos vår omgivning. Bänziger och hennes 

medförfattare menar att det auditiva intrycket tycks väga tungt i den auditiva-visuella 

slutledningsprocessen. Utmaningen för oss människor är att hitta sätt att reglera våra 

emotioner på, så att vi på ett framgångsrikt sätt kan använda oss av dem och därigenom 

begränsa destruktiva beteenden (Gross & Thompson, 2007). Emotionsreglering är den 

process som påverkar vilka känslor vi har, när dom uppkommer, hur länge som de sitter 

i och hur vi upplever och uttrycker dem skriver Gross (2002). Regleringen av emotioner 

handlar om hur vi justerar våra känslor beroende på kontext, samt hur det hjälper oss i 

vardagen. Våra emotioner kan också ställa till det för oss, exempelvis om en emotion 

uppstår vid fel tillfälle och med fel intensitet. Dessa s k opassande emotionsresponser är 

inblandade i många former av b l a psykisk och fysisk sjukdom samt sociala svårigheter 

av olika slag (Gross & Thompson, 2007). Sammanfattningsvis kan man säga att mycket 

vilar på vår förmåga att framgångsrikt kunna reglera våra känslor. Det gör att vi förmår 

lösa konflikter på ett bättre sätt och ger oss ett bättre välbefinnande och en mer gynnsam 

livskvalitet i ett längre perspektiv (Sonnby-Borgström, 2005). Gross (2002) beskriver 

hur viktigt det är att ha, som han beskriver det, ”en rik palett av känsloreglerande 

respons alternativ”, där man kan vara flexibel i sitt tänkande. Att man kan hämma sin 

ilska och med en tydlig förståelse kunna se fördelarna med att använda en viss 

regleringsstrategi i en viss situation. 

En emotion är ett mångfacetterat fenomen som involverar både fysisk upphetsning, 

kognitiv värdering, neurologisk aktivering, uppmärksamhets processer och respons 

tendenser (Thompsson, 1994). Emotioner uppstår när något för oss viktigt står på spel, 

menar John Gross (2002). Emotionen triggas oftast näst intill automatiskt och ibland 

efter att vi analyserat innebörden av vad som sagts eller hänt. I båda dessa fall så 

framkallar händelserna en uppsättning beteenden hos oss beroende på tidigare 

erfarenhet eller av fysisk resons, exempelvis flykt, som påverkar hur vi bemöter 

utmaningar och möjligheter skriver samme författare. Goleman (1995) beskriver en 

emotion som en känsla och dess tillhörande tankar samt olika former av 

handlingstendenser vi människor har. Mulligan och Scherer (2012) menar att en 

emotion är kortvariga företeelser som alltid har sitt ursprung i konkreta situationer, 
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händelser eller objekt. En emotion uppstår ofta under en social interaktion och det är 

under dessa känslomässigt laddade händelser som vi reglerar våra emotioner eftersom vi 

vill nå våra mål och bibehålla en god relation med vår omgivning (John & Gross, 2004). 

En emotion är, tillskillnad från sinnesstämning, kortare och generellt mer intensiv. Den 

ses som organiserade reaktioner, som uppstår som en respons till en inre eller yttre 

händelse, som har en positiv eller negativ mening för oss beskriver Mayer och Salovey 

(1990). Emotionsreglering syftar till att förbättra en individs emotionella upplevelser 

och intryck menar John och Gross, samt att vi människor reglerar våra emotioner olika 

och att det finns en koppling mellan emotionsreglering och vårt välmående. 

De två vanligaste formerna av emotionsreglering är kognitiv omvärdering 

och expressiv dämpning. Begreppet kognitiv omvärdering handlar om hur vi ändrar 

våra tankar i en emotionsframkallande situation för att ändra dess emotionella effekt. 

Det vill säga hur vi omvärderar och konstruerar en mer positiv betydelse åt en händelse 

som är möjlig att tolka på olika vis (John & Gross, 2007). Tidigare studier har visat att 

denna omvärdering av emotioner är en strategi som har positivt samband med 

självupplevt socialt välmående och ökade nivåer av positiva känslor (Haga, Kraft & 

Corby, 2007; DeSteno, Gross & Kubzansky, 2013). Genom att vi människor accepterar 

jobbiga situationer för vad dom är och istället omvärderar situationen och fokuserar på 

sådant som ökar vårt välbefinnande, så leder det i sin tur till att vi får lägre stressnivåer 

och färre depressiva symtom menar Garnefski och Kraaij (2006). Expressiv dämpning d 

v s undertryckande av emotioner, menas i sin tur att man i en situation försöker minska 

sitt emotionella uttryck när man befinner sig i ett emotionellt tillstånd, att utåt sett inte 

visa de emotioner som man upplever (John & Gross, 2013). Individen försöker förändra 

hur hen agerar för att påverka vad andra kan se av ens emotionella uttryck menar 

DeSteno et al. (2013). Att försöka dämpa sitt emotionella uttryck kan som konsekvens 

skapa en obalans mellan de inre upplevelserna och de yttre uttrycken individen visar 

och detta leder ofta till att människor får en negativ självbild och skapar ett beteende 

som är förvirrat, ansträngt och undvikande gentemot andra hävdar John och Gross 

(2004). Helt klart står det menar DeSteno och hans medförfattare att dessa två former av 

känsloreglering har vitt olika konsekvenser för social funktion. 
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Betydelsen av en god emotionsreglering 
En av livets stora utmaningar är att kunna reglera våra känslor på ett framgångsrikt sätt 

och hur vi gör detta har ett starkt samband med vårt välbefinnande menar Gross (2002). 

Emotioner genomsyrar nästan alla aspekter i vårt liv, b l a guidar dom oss i vårt 

beteende, hur vi anpassar oss till samhällets krav och underlättar vår inlärning. Och 

kanske en av de viktigaste aspekterna, emotioner hjälper oss att förstå när vi ska fly 

eller fäkta skriver Haga, Kraft och Corby (2007). För att forma våra emotioner till att 

passa in i dessa avseenden måste vi kontinuerligt reglera våra emotioner. Att hitta sätt 

att reglera våra emotioner framgångsrikt är nödvändigt, eftersom viss forskning har 

visat att stora delar av vår hälsa hänger på hur vi reglerar våra emotioner och att en stor 

del av oss människor visar prov på en icke framgångsrikt reglering enligt Haga et al. 

2007. För att nå social framgång krävs att vi har en god förmåga att identifiera och tolka 

känslouttryck hos andra skriver Schneider, Hempel och Lynch (2013). Tidigare 

forskning har visat att användningen av emotionsreglering variera oavsett kön, ålder och 

kultur, samt att framgångsrikt kunna reglera sina känslor är nödvändigt för vår adaptiva 

förmåga. Självreflektion och självinsikt har visat sig vara centrala för användning av 

kognitiv omvärdering. Generellt ökade användningen av kognitiv omvärdering nivåerna 

av positivt välbefinnande, medan expressiv dämpning som det förutspådde minskade 

nivåerna av positivt välbefinnande (Haga, Kraft & Corby, 2007). Vi människor måste 

ständig reglera och forma våra emotioner, eftersom det hela tiden i vår sfär ställs 

kontextuella krav på oss som sociala varelser menar Haga et al. (2007). Vår förmåga att 

reglera våra emotioner har lärts in i en utvecklingsmässig kontext, både i den familj vi 

lever i och dels genom övriga relationer i vår omgivning (Matsumoto, Nakagawa & 

Yoo, 2008). 

 

Kognitiv omvärdering  
Kognitiv omvärdering är en intellektuell orienterad form av emotionsreglering där en 

person försöker tänka på en situation på ett sätt som ändrar den emotionella responsen 

(Gross, 2013). Kognitiv omvärdering är en av två ner-regleringsstrategier som beskrivs i 

litteraturen, den uppstår tidigt i den emotionella processen och används ofta för att 

minska vår känslomässiga reaktioner. Men vi kan också använda kognitiv omvärdering 

för att förstärka den emotionella reaktionen menar Gross (2002). Man kan även använda 

omvärderingen till att ändra själva känslan i sig, genom att vi exempelvis omformar 

ilska över att någon har stulit ens cykel till att man känner beklagan (Gross, 2002).  
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En viktig aspekt som talar för kognitiv omvärdering som regleringsstrategi är att 

omvärdering ger ökade nivåer av positivt välmående i förhållande till expressiv 

dämpning (Haga, Kraft & Corby, 2007; Gross 2013). Personer som regelbundet 

använder sig av kognitiv omvärdering upplever och uttrycker mindre negativa känslor 

än personer som inte använder sig av omvärdering i så stor utsträckning. Individen blir 

mer social, antar utmanande uppgifter, utvecklas mer som person, upprätthåller 

stadigvarande relationer och blir därför mer eftertraktade av vänner och bekanta. John 

och Gross (2004) menar att den viktigaste effekten av kognitiv omvärdering är att den 

minskar negativa känslomässiga effekter av motgångar i livet, den skyddar mot 

depressiva symtom, ger en större livstillfredsställelse och en högre självkänsla. Frekvent 

användning av kognitiv omvärdering bör alltså främja individens psykiska 

välbefinnande (John & Gross, 2004). 

 

Expressiv dämpning 
Expressiv dämpning tillhör den andra av det två ner reglerings strategier som beskrivs 

av Gross (2002). Denna regleringsstrategi används för att minska eller eliminera 

känslosamma uttrycks beteenden, både i positiv och negativ bemärkelse (Schneider, 

Hempel & Lynch, 2013). Gross beskriver expressiv dämpning eller suppression som det 

även kallas i litteraturen, som en typ av reaktionsavvägande där man hämmar ett 

pågående känslouttryck, genom att inte visa vad känslan inom en säger, s.k. ”poke 

face”. Att använda sig av suppression i emotionella situationer har visat sig leda till 

minskat välbefinnande hos så väl den som använder sig av det som dess omgivning. Då 

det visat sig att människor som använder sig av omvärdering var mer benägna att bli 

omtyckta än människor som tenderar att använda suppression menar författaren. 

Expressiv dämpning visar även på minskad erfarenhet av positiva känslor jämfört med 

människor som inte använder sig av suppression, likväl minskar såklart det 

beteendemässiga uttrycket med suppression men individens emotionella upplevelse 

minskar inte ändå skriver Gross (2002). Tidigare forskning har visat på att den 

emotionella upplevelsen till och med kan öka med expressiv dämpning skriver 

Schneider et al. 2013. Samma författare menar att visst mått av suppression kan vara 

både sunt och nödvändigt för en lyckad social interaktion, men att ett för frekvent 

användande av expressiv dämpning som en emotionell regleringsstrategi är länkat till ett 

stort antal psykologiska störningar så som posttraumatisk stressyndrom, ätstörningar, 

depressiv symtom etc. Även Gross (2013) beskriver hur människor som frekvent 
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använder sig av expressiv dämpning upplever mer negativa emotioner så som depressiv 

sjukdom, försämrat minne och färre nära relationer. Speciellt undertryckande av ilska 

verkar vara särskilt problematiskt då det är kopplat till depression skriver Schneider och 

hennes medförfattare. Flera författare (Schneider et al. 2013 & Gross, 2007, 2013) 

beskriver hur långvarig dämpning bidrar till kroniskt förhöjt blodtryck, likväl som det 

har negativ inverkan på vårt sociala nätverk, vänskaper, självkänslan och att det 

påskyndar mindre fysiologiska krampor. Expressiv dämpning ökar inte bara 

hjärtaktiviteten den minskar även individens kognitiva förmågor, som bl.a. leder till 

negativ inverkan på minnet. Individen får svårt att ta till sig information och detaljer och 

får därför svårt att respondera på ett lämpligt sätt, vilket leder till en mer störande social 

interaktion än för individer som är mer benägna att använda sig av kognitiv 

omvärdering (John & Gross, 2004). Författarna menar att man har sett att expressiv 

dämpning i allmänhet är kopplat till mindre social närhet, mindre benägenhet att dela 

med sig av känslomässiga upplevelser, i både positiv och negativ bemärkelse. Samt att 

individen känner ett större obehag till närhet och undviker nära relationer och därtill får 

mindre socialt stöd från sin omgivning. Alla dessa ovan nämnda faktorer är kända för 

att öka risken för depressiva symtom menar John & Gross (2004). Detta kan ytterligare 

stärkas av en nyligen gjord studie av Ekeroth & Jehrlander (2013) som kunde uppvisa 

ett positivt samband mellan undvikande av emotionell art och utveckling av emotionell 

ohälsa. 

Sammantaget tyder ovan nämnda publikationer på att det både kort- och 

långsiktigt är hälsosammare att använda sig av kognitiv omvärdering än av expressiv 

dämpning när man reglerar sina känslor. Gross (2002) menar att resultat tyder på att det 

finns starka belägg för att kognitiv omvärdering och expressiv dämpning har påfallande 

olika konsekvenser för den känslomässiga reaktionen hos oss. Och den kognitiva 

omvärderingsstrategin med dess positiva effekter i förhållande till suppression på bl.a. 

minnet, relationer, blodtryck, inre föreställningar etc. torde ses som den bäst lämpade att 

använda sig av (Gross, 2002). Därmed inte sagt att det aldrig är bra att använda sig av 

expressiv dämpning, exempelvis situationer där individens omvärdering kan leda en till 

att tolerera en farligt eller ohälsosam situation. Men studier tyder ändå på att det 

generellt är säkrare att förlita sig på kognitiv omvärdering än expressiv dämpning (John 

& Gross, 2004).  
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Syfte 
Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns ett samband mellan 

emotionsigenkänning och den egna emotionsregleringen, det vill säga om de som är bra 

på att tolka emotionella uttryck också är bättre på att reglera sina emotioner, samt om de 

reglerar med expressiv dämpning eller kognitiv omvärdering. Baserat på tidigare 

forskning är det rimligt att tro att personer som är duktiga på emotionsigenkänning även 

är duktiga på kognitiv omvärdering. 

 

Metod 
Deltagare och urval 
Kontakt skedde till en av cheferna på frivården i Uppsala, först via telefon sedan via 

mail för mer information om undersökningen. De anställda på frivården fick sedan via 

mail ta del av informationen om hur testet skulle gå till. Urval av deltagare skedde efter 

tillgång de aktuella dagarna, oberoende av kön och ålder. Deltagandet vart näst intill 

fullständigt utifrån antalet anställda på frivården, så när som på några bortfall på grund 

av frånvaro eller tidsbrist. Inga speciella kriterier ställdes på informanterna bortsett från 

att de var anställda hos frivården. Av det totalt trettio stycken anställda som valde att 

frivillig delta var alla frivård- eller kriminalvårdsinspektörer, med undantag för två 

administrativ personal.  

 

Material 
För insamling av data användes två sorters mätinstrument. För mätning av 

emotionsregleringen hos informanterna användes emotion regulation questionaire 

(ERQ), som består av tio stycken påståenden som informanterna fick svara på utifrån en 

sjugradig skala där ett stämmer helt och sju stämmer inte alls. Resultatet av denna enkät 

gav svar på huruvida kognitiv omvärdering eller expressiv dämpning användes. För 

mätning av emotionsigenkänning användes ett igenkänningstest kallat Multimodal 

Emotion Recognition Instrument (MERI) som är ett databaserat 

emotionsigenkänningstest från databasen Geneva Multimodal Emotion Portrayals 

(GEMEP, Bänziger, Mortillaro, & Scherer, 2011). Testet består av tre olika utföranden, 

24 inspelningar med bara bild, 24 inspelningar med bara ljud och 24 inspelningar med 

både ljud och bild. Efter varje filmsekvens fick informanterna utifrån tolv angivna 
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svarsalternativ välja det alternativ de bäst tyckte stämde överens med känslan personen 

på inspelningen uttryckt (Bänziger, Mortillaro & Scherer, 2011). Reliabiliteten kan 

anses som god, då samma typ av test gjorts där också samband uppvisats (Bohlin & 

Bäckström, 2012). 

 

Tillvägagångssätt 
Först kontaktades en kriminalvårdsinspektör, dvs. en person med chefsbefattning direkt 

underställd kriminalvårdschefen på frivården i Uppsala, via telefon och sedan via mail 

där dom informerades och studien och dess syfte. Han ställde sig positiv till att de skulle 

medverka i studien och tid för insamling av data bestämdes direkt via mail. De anställda 

på frivården fick sedan ett mail med information om min ankomst. Vid 

datainsamlingstillfällena, det vill säga under tre arbetsdagar, fick de som ville delta i 

studien skriva upp sig på en lista och så fick dom genomföra testet i tur och ordning, var 

för sig i enskilt rum. Informanterna kodades med en siffra för anonymitetens skull, 

samma siffra på enkäten som i emotionsregleringstestet. Informanterna informerades 

om hur testet exakt skulle genomföras en och en när det var dennes tur på listan. 

Varannan informant fick svara på enkäten innan och varannan fick svara på enkäten 

efter de gjort igenkänningstestet på datorn, allt skedde individuellt och ostört i väl 

avskärmade rum med hörlurar på under emotion igenkänningstestet allt för att minska 

störande moment runtomkring.  

 

Design och dataanalys 
Studien är av kvantitativ design. Betingelserna som mäts är emotionell igenkänning och 

den egna emotionsregleringen. En regressionsanalys med försökspersonernas poäng på 

emotionsigenkänningstestet (MERI) och poängen på det egenskattade emotions-

regleringstestet (ERQ) har gjorts i SPSS version 20. 

 

Forskningsetiska överväganden 
De forskningsetiska överväganden som har gjorts är att garantera informanternas 

anonymitet genom att koda varje deltagare med ett nummer, så att svaren inte kan 

spåras till en viss person. Detta har gjorts för att skydda informanternas och att därav 

försöka få så ärliga svar som möjligt på testet.  Deltagarna fick också ett mail utskickat 

till sig om studiens existens och uppsatsens syfte, så informanterna hann tänka igenom 

sin medverkan eller ej. Deltagarna medverkade helt frivilligt i testet och hade möjlighet 
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att när som helst avbryta sitt deltagande. Svaren kommer att behandlas helt 

konfidentiellt och inga obehöriga kommer heller kunna ta del av informanternas svar, 

allt material kommer att raderas efter uppsatsens färdigställande. 

 

Resultat 
Bivariata korrelationer mellan prediktorvariablerna visar att ingen multikollinearitet 

föreligger dem emellan (se Tabell 1). Regressionsanalysen visar att modellen med 

prediktorvariablerna syn, hörsel syn/hörsel för lågintensiva emotionella uttryck kan 

användas för att predicera hur mycket man rapporterar att man använder kognitiv 

omvärdering i sin emotionsreglering, F(3, 26)= 3.09, p ≤ .05. Variationen i 

prediktorvariablerna förklara 26 % (R2 korrigerad = .18) av variationen i skattningen av 

användandet av kognitiv omvärdering. Ingen av de tre prediktorvariablerna bidrog 

signifikant till modellen, men prediktorvariabeln hörsel tenderade att bidra (se Tabell 2). 

Samma modell kan inte användas för att predicera användandet av självrapporterad 

emotionsundertryckande F(3, 28)= 1.29 , p = .30.  Resultaten visar också att det inte 

finns något samband mellan emotionell igenkänning och expressiv dämpning (.298), 

vilket även tidigare forskning visat på (Bohlin & Bäckström, 2012). 

 

Tabell 1. Korrelation mellan prediktorerna Hörsel, Syn och Hörsel/Syn samt deras 

medelvärden och spridning.  

		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 Hörsel	 		 Syn	 		 M	 		 SD	
Hörsel	

	     
3,33	

	
1,54	

Syn	
	

.300	
	   

4,56	
	
1,41	

Hörsel/syn	 		 .444*	 		 .402*	 		 3,5	 		 1,43	
Not.	*p<.05.	

	         

Tabell 2. Betakoefficienten för prediktorerna Hörsel, Syn och Syn /Hörsel för beroende 

variabeln kognitiv omvärdering. 

		 		 		 		 		 		 		
		 		 B	 		 Beta	 		 Sig.	
Hörsel	

	
.289	

	
.349	

	
.078	

Syn	
	

-.249	
	

-.296	
	

.124	
Syn/Hörsel	 		 .203	 		 .306	 		 .134	
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Diskussion 
Denna studie syftade till att undersöka om det fanns ett samband mellan 

emotionsigenkänning och den egna emotionsregleringen, samt om försökspersonerna 

reglerade med expressiv dämpning eller kognitiv omvärdering. Som förutspåtts visade 

det sig finnas signifikans mellan emotionelligenkänning och kognitiv omvärdering som 

emotionsregleringsmetod. Det är prediktorvariablern hörsel (alltså hur bra man är på att 

tolka emotionella uttryck via enbart hörseln) som i testet visade sig tendera att bidra till 

modellen. Samma modell kan dock inte användas för att predicera användandet av 

expressiv dämpning. Resultaten från studierna visar att försöksdeltagarnas prestationer i 

igenkänning av lågintensiva emotionella uttryck kan predicera hur ungefär en femtedel 

av variansen av försöksdeltagarna självskattade användande av kognitiv omvärdering 

för emotionsreglering. Eftersom resultatet i den aktuella studien visar att korrelation 

finns mellan kognitiv omvärdering och hörsel på lågintensivnivå, viket således kan 

antas vara den svåraste att tolka av de tre modaliteterna, kan man därför förmoda att 

individer som är bra på emotionell igenkänning lättare uppmärksammar små subtila 

signaler hos sina medmänniskor. Man bör då kunna tänka sig att dessa även 

uppmärksammar andras emotioner snabbare och man kan anta att det är en viktig 

komponent i stödet till klienterna vid arbetsplatsen där studien genomfördes. Det borde 

vara av stor vikt att emotionell igenkänning är väl utvecklad hos personer i dessa typer 

av arbetsgrupper. Emotionellt intelligenta personer bör antas göra bättre bedömningar 

av reaktioner, intensioner och framtida beteenden hos klienter. Dessa individer blir 

därför, på grund av sin emotionella intelligens, även duktiga på att tolka lågintensiva 

emotioner. Är man duktig på emotions-igenkänning får man information tidigare och 

har då möjlighet att förbereda sig med hjälp av kognitiv omvärdering och behöver inte 

blir överraskad av ett obehagligt emotionellt uttryck.  

 För frivårdens anställda kan det vara av avgörande vikt att kunna, med 

hjälp av emotionell kompetens, skydda sig i krävande arbetssituationer. Det är av vikt 

att både ha en rik palett av färdigheter i sin självreglering men likväl i sin förmåga att 

reglera klienters emotioner. Giardini och Frese (2006) beskriver just detta, om 

betydelsen av att främja ett positivt känsloläge hos kunden/klienten, för att undvika en 

situation där expressiv dämpning måste användas av den anställde. Emotionell 

kompetens är också till stor nytta gällande att skydda sig själv mot eventuella verbala 

påhopp. En emotionellt kompetent anställd kan med hjälp av en god emotionsregering 
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lära sig hantera sina egna känslomässiga tillstånd och har en bredare förmåga till 

självbehärskning menar Giardini och Frese 2008. Det kan förslagsvis handla om att 

lugna en arg eller irriterad klient som säger något elak, genom att vända från att bli arg 

eller ledsen till att istället säga ”Jag ser att du är arg på mig, vill du berätta varför?” Att 

den anställde istället för att blir sårad kan vända tanken och ta det som en utmaning att 

få klienten lugn (Giardini & Frese, 2006).  

 Det finns egentligen en uppsjö av olika argument för varför forskning om 

emotionell kompetens, god emotionsreglering och förmågan att kunna omvärdera sina 

emotioner är av betydande vikt för individen (Giardini & Frese, 2006, 2008; Gross & 

Thompsson, 2007; Schneider, Hempel & Lynch, 2013). För det är genom att förstå våra 

egna affektiva tillstånd vi kan uppmärksamma och förstå känslor hos andra. Utifrån det 

kan individen sedan hitta strategier att hantera dem på. Sin egen självreglering är av 

betydande vikt när den anställde skall konfronteras med en arg eller irriterad klient, 

vilket bör antas kunna vara av betydande och rätt ofta förekommande för anställda inom 

kriminalvården i stort. Det är alltså av betydande vikt att förstå och bedöma andra 

människor för att få en framgångsrik relation, att individen kan utveckla en strategi för 

att kunna reglera andras affektiva tillstånd, att kunna påverka dem i önskad riktning och 

att agera utifrån detta (Giardini & Frese, 2006). Dessa författare har också upptäckt att 

emotionellt kompetenta medarbetare visar mindre obehag av stressigt affektiva krav 

som ställs på dem. Man kan utifrån detta anta att de anställda hos kriminalvården som 

besitter denna kunskap bättre borde kunna värja sig mot angrepp och påhopp och få 

kontroll på en situation. Alltså en utomordentligt bra kunskap att besitta för denna typ 

av yrkesgrupp. Det skulle faktiskt kunna vara så att det vore av stor vikt att ha någon 

form av emotionsigenkänningstest vid en rekryteringsprocess, med tanke på den enorma 

vikt den förmågan har för skapandet av mellanmänskliga relationer och för att få en 

förtroendefull relation med sina klienter (Giardini & Frese, 2006).  

Detta med tanke på den forskning som gjorts på området som ger visst stöd åt att 

individer med hög emotionell kompetens är mer framgångsrika på sitt arbete pga. den 

sociala interaktionsförmågan de behärskar. Då detta skapar ett positivt emotionellt 

klimat, vilket leder till gynnsamma individuella och arbetsplatsmässiga resultat menar 

Goleman (1998). 

Resultaten som framkommit i denna studie är inte direkt överraskande, 

utan rätt logiskt med tanke på tidigare studier i ämnet. Däremot framkom en styrka i 

form av sambandet mellan en prestation och självskattning av annan kompetens. Vilket 
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kan tyda på att den egna kännedomen hos deltagarna är relativt bra. Då man kan anta att 

självskattning beror på den egna självbilden och beroende på hur nära eller långt ifrån 

verkligheten det ligger, kan självskattning skilja sig mycket från ett test av 

prestationsbaserad art. En annan positiv styrka kan antas vara det faktum att den 

prediktorvariabel som tenderar att bidra mest till att modellen blev signifikant är hörsel 

på lågintensivnivå. Man kan anta att dom flesta människor kan läsa av högintensiva 

känslolägen hos sin omgivning, men däremot att kunna det på lågintensivnivå kräver 

god emotionell kompetens. Att kunna läsa av lågmälda, undertryckande känslor kan tros 

vara av stor vikt i sociala arbeten. Det kanske inte kapar kostnaderna för arbetsplatsen i 

sig men det kan hjälpa till att hjälpa klienterna bättre, det som ändå kan ses som en 

grundsten i sociala arbeten.  

Har metoden som använts inverkat på resultatet? Förmodligen inte, 

däremot hade eventuellt fler deltagare kunnat ge ett mer signifikant resultat även om det 

inte behövt bli så. Men en svaghet i testet skulle kunna ses till antalet försöksdeltagare, 

som förmodat hade kunna påverkat resultatet till att ge ett starkare samband. Man kan 

även ta i beaktande att emotionsregleringstestet var ett självskattningstest och där av 

kan svaren tendera att bli åt det önskvärda hållet. Vilket ofta kan vara ett problem med 

mätning av självskattning (Ekeroth & Jehrlander, 2013). Antagligen speciellt när det rör 

sig om frågor om det egna handlandet, sådant som kanske kan upplevas som 

erkännande av egna tillkortakommanden. För att undvika detta svarade deltagarna 

anonymt och utan andra försöksdeltagare närvarande. 
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Bilaga 1, Emotionsregleringstest. 
 
 
 
 
 
Kod nr:_____ 

 

Var vänlig och markera med en siffra mellan 1 (stämmer inte alls) och 7 (stämmer helt 

och hållet) för varje nedanstående påstående.  

 

_____Jag kontrollerar mina känslor genom att ändra vad jag tänker om situationen som 

jag befinner mig i. 

_____Jag kontrollerar mina känslor genom att inte visa dem.  

_____När jag vill känna mer positiva känslor, ändrar jag vad jag tänker på. 

_____Jag håller mina känslor för mig själv. 

_____När jag vill känna mindre negativa känslor, ändrar jag vad jag tänker på.  

_____När jag befinner mig i en stressande situation, tänker jag på situationen på ett sätt 

som får mig at hålla mig lugn. 

_____När jag upplever negativa känslor, ser jag till att inte visa dem. 

_____När jag vill känna mindre negativa känslor, ändrar jag vad jag tänker på om 

situationen.  

_____När jag vill känna mer positiva känslor, ändrar jag vad jag tänker om situationen.  

_____När jag upplever positiva känslor, är jag noga med att inte visa dem. 

 
	


