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Abstract 

Personlighetsdragen openness och extraversion respektive situationsfaktorerna variation, 

intensitet, samt frekvens och deras påverkan på emotionsregleringsstrategierna reappraisal 

samt suppression skiljer sig inom yrkesgrupperna vård respektive handel. Åtta regressions-

analyser med data från sammanlagt 178 anställda visade att (1) inom vården har extraversion, 

openness, samt frekvens betydelse för reappraisal, och intensiteten påverkar suppression, och 

(2) för handel visade sig openness och situationen som helhet ha betydelse för suppression, 

medan inga samband kunde påvisas för reappraisal. Skillnaderna tyder på att det finns ett 

behov av fortsatt forskning inom emotionsreglering, inriktad på skillnader mellan olika 

yrkesgrupper. 
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Abstract 

Personality and situational factors predict emotion regulation differently within different 

occupations. 

Personality traits openness and extraversion, and situational factors variation, intensity and 

frequency respectively influence emotion regulation techniques reappraisal and suppression 

differently within the professions of human service and service/sales. Eight regression 

analyses with data from a total of 178 employees showed that (1) within human service, 

extraversion, openness, and frequency are important to reappraisal whereas intensity plays a 

role for suppression. (2) Within service/sales none of the variables influenced reappraisal, and 

only openness and the situation “as a whole” played a role for suppression. The results 

indicate a need for more scientific research regarding differences in predictions of emotion 

regulation between occupations. 
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Introduktion 

 

Olika organisationer har skilda krav på sina anställda, varav vissa kan handla om vilka känslor 

man förväntas uttrycka i kontakter med kunder (Russel, 1979). Inom psykologin talar man om 

emotion regulation (Grandey, 2000; John & Gross, 2004), vilket innefattar olika tekniker 

individer använder sig av för att reglera känslor i syfte att matcha uttalade eller outtalade 

regler och normer.  

Med display rules (Ekman & Freisen, 1969a, b) avses de sociala normer som sätter regler 

för vilka känsloyttringar som lämpar sig i olika kontext. Dessa regler kan vara kulturellt 

betingade eller idiosynkratiska inom en specifik organisation och enligt Ekman och Friesen 

(1969a) finns de i fyra utföranden; antiintensifierade, intensifierade, neutrala, eller dolda, där 

respektive utförande innefattar en viss önskad känsloyttring hos den anställde. När den 

anställdes känslor inte är kongruenta med organisationens display rules behöver denne 

använda sig av emotion regulation för att matcha sina känslouttryck med de känslor 

arbetsrollen kräver (Martínez-Iñigo, Totterdell, Alcover & Holman, 2007). Rafaeli och Sutton 

(1987) använder sig av termen feeling rules vilken innefattar normer och regler för känslo-

uttryck inom en organisation som bestäms och uppkommer via rekrytering, socialisering och 

feedback. Syed (2008) diskuterar sociokulturella faktorers betydelse för display rules, och 

problematiserar dessa regler och normer i ett vidare socialt kontext. 

Med utgångspunkt i att känslor uppkommer i en process där utvärdering av påverkans-

faktorer är central (Lazarus, 1991; Ekman 1992; Gross & John, 2003) skiljer man de olika 

känsloregleringsstrategierna åt utifrån när i processen de har sin primära verkan (Gross & 

John, 2003; John & Gross, 2004). Kategorin antecendent-fokuserade strategier innefattar, i 

tidsföljd, situation selection, situation modification, attentional deployment samt cognitive 

change (reappraisal) och sker innan individens responstendenser aktiverats och känslorna 

blommat ut helt, medan responsfokuserad strategi används efter att den kognitiva, 

fysiologiska och beteenderelaterade responsen redan uppstått (Gross & John, 2003; John & 

Gross, 2004). Enligt Brotheridge och Grandey (2002) samt Grandey (2000), relaterar 

emotionsregleringsstrategierna till emotionsforskningens mer generella teorier inom 

emotional labour (Russel, 1979), mer precist gällande processerna deep- respektive surface 

acting. Användandet av antecendent-fokuserade strategier innebär då att individen utför deep-

acting, eftersom individen anstränger sig för att modifiera sina innersta känslor och tankar i 

syfte att uttrycka en genuin känsla, kongruent med yrkesrollens förväntningar. Den 
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responsfokuserade strategin, vilken innebär att individen modifierar känslouttrycket, snarare 

än de interna processerna, sker på ett ytligare plan och innefattar surface acting emotional 

labour (Brotheridge & Lee, 2003; Grandey, 2000).  

En antecendent-fokuserad (reappraisal), och en responsfokuserad (suppression) strategi 

inkluderades i studien. Valet att koncentrera oss på endast två regleringsstrategier bygger på 

rekommendationer av Gross och John (2003) att koncentrera studier kring en eller två 

väldefinierade strategier, då emotionsregleringsprocessen (Gross & John 2003; John & Gross, 

2004) måste anses så komplex att en djupare förståelse bäst nås genom att undersöka ett fåtal 

händelseförlopp i taget. Regleringsstrategi mäts genom Emotion Regulation Questionnaire 

(ERQ) (Gross & John, 2003). 

 

Personlighet 

Enligt Bono och Vey (2007) kan såväl individens personlighet som nivån av kongruens 

mellan personlighetsdrag (traits) och arbetets krav (display rules) ha betydelse för vilken typ 

av emotionell regleringsstrategi denne använder. I syfte att undersöka förekommande 

personlighetsdrag, och jämföra betydelsen av dessa mot de två regleringsstrategier, 

reappraisal och suppression som ingår i denna studie, föll valet på femfaktorteorin, då denna 

teori kan anses ha en särställning inom personlighetsforskningen och dessutom har visat sig 

producera stabila och pålitliga mätningar, även inom olika organisationsforskningsområden 

(Hogan, Hogan, & Roberts, 1996).  

Femfaktorteorin delar in personlighetsdragen i fem övergripande kategorier, extroversion 

(extraversion), sällskaplighet (agreeableness), samvetsgrannhet (conscientiousness), 

neuroticism (neuroticism), och öppenhet (openness) (McCrae & John, 1992; John & Gross, 

2004), av vilka åtminstone extraversion, neurotiscism och openness tidigare visat på (antingen 

positivt eller negativt) samband med reappraisal och/eller suppression, dock i samvariation 

med specifik kontext (John & Gross, 2004). 

 

Situation 

Om man ska predicera beteende behöver man, enligt uppmärksammad forskning av bland 

andra Mischel (1968), inkludera även situationsaspekter i beteendeanalyser eftersom också 

dessa styr beteendet. Funder och Ozer (1983) bygger vidare på resonemanget genom att 

poängtera att situationsfaktorer inte ens behöver förklara stora delar av det undersökta 

beteendet för att vara av betydelse, utan menar att det är den relativa betydelsen som är av 
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vikt, och denna kan variera med exempelvis urvalsgruppens homo- eller heterogenitet. (De 

poängterar även att detta resonemang tillika gäller för personlighetsvariabler och dess 

prediktioner.) Funder (2001) menar vidare att det finns för lite forskning gällande hur och vad 

i situationen som påverkar ett visst beteende, och uppmuntrar vidare forskare att kombinera 

flera situationsprediktorer, gärna genom multipel regression, i studier för att få en kraftfullare 

prediktion och ta ytterligare ett steg mot en större förståelse av beteendet (Funder & Ozer, 

1983). Exempelvis frekvens, intensitet och variation (Morris & Feldman, 1996) samt duration 

(Sutton & Rafaeli, 1988) är fyra väldefinierade situationsfaktorer. 

 

Syfte och frågeställningar 

Yrkesgrupp 

Tidigare forskning (Brotheridge & Grandey, 2002; Martínez-Íñigo et al., 2007) har visat att 

det finns skillnader i förväntade emotionella uttryck, samt i åtminstone durationen i 

interaktioner mellan yrkeskategorierna human service (vård) och service/sales (handel). 

Glomb, Kammeyer-Mueller, och Rotundo (2004) beskriver dock i sin kategorisering av de 

krav som ställs på utförandet av ”emotional labour” inom olika yrkeskategorier, sjuksystrar 

(practical nurses) och kassabiträden (cashiers) som yrkeskategorier med lika höga krav på 

emotional labour. Detta konstaterande kan möjligtvis bero på att Glomb et al. (2004) 

operationaliserade kraven på emotional labour primärt utifrån frekvensen i interaktioner, 

medan Morris och Feldman (1996) menar att andra aspekter, som exempelvis intensiteten i 

dessa interaktioner, kan vara essentiell för bedömningen av emotionella interaktioner och hur 

dessa, eventuellt, varierar inom olika yrkesgrupper. Denna studie utgick från möjligheten att 

det finns skillnader mellan dessa yrkesgrupper, dvs. i vilken omfattning de olika faktorerna 

påverkar emotionsregleringen, och därav delades deltagarna primärt in efter yrkesgrupp vård 

respektive handel.  

 

Situationsfaktorer 

 

Det är resonabelt att anta att det även skiljer sig mellan hur olika individer känsloreglerar 

beroende på upplevelser av yrkesrollens förväntningar på emotional labour; innefattande 

situationsfaktorer såsom frekvensen, intensiteten, och variationen av emotionella uttryck i 
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arbetet (Brotheridge & Grandey, 2002; Grandey, 2000) samt den genomsnittliga durationen i 

deltagarnas interaktioner med kunder (Morris & Feldman, 1996; Sutton & Rafaeli, 1988).  

I likhet med Brotheridge och Lee (2003) antogs i denna studie de fyra dimensionerna i 

emotionella interaktioner i arbetet; frekvens, intensitet, variation, och duration, som enskilda, 

endimensionella rollkaraktäristika. Dessa anses kunna påverka i vilken omfattning 

känsloreglering blir aktuell samt predicera suppression och/eller reappraisal.  

 

Frekvens 

Definieras som hur ofta yrkesrollen kräver vissa emotionella uttryck. Morris och Feldman 

(1996) menar i sitt resonemang att ju högre frekvens, desto större krav på reglering. I denna 

studie antogs att variabeln kan påverka såväl reappraisal som suppression. 

 

Duration  

Definieras som längden på interaktioner i arbetet. Ju längre duration, desto mer reglering bör 

behövas och ju kortare duration, desto mindre regelring bör vara aktuell (Sutton & Rafaeli, 

1988). I likhet med Brotheridge och Lee (2003) förväntades skillnader i den genomsnittliga 

durationen mellan yrkesgrupperna.  

 

Intensitet  

Definieras som hur starka känslor som förväntas upplevas eller visas, och eftersom den 

emotionella intensiteten kan antas vara svår att simulera (Morris & Feldman, 1996) och 

innebär en större emotionell insats för individen (Ashforth & Humphrey, 1993) vilket bör ge 

fördelar för antecendent-fokuserade regleringsstrategier, så gjordes antagandet att hög 

intensitet kan innebära mer reappraisal. Låg intensitet kan enligt samma resonemang innebära 

att responsen innefattar suppression i högre grad då det borde vara enklare att dölja eller 

simulera mindre intensiva känslor. Utgångspunkten var således att intensiteten kunde 

predicera både reappraisal och suppression. 

 

Variation 

Begreppet innefattar variationen i de känslouttryck som förväntas i yrkesrollen. Wharton och 

Erickson (1993) identifierade tre typer av känslouttryck, positiva, neutrala, och negativa, och 

studien utgick från att åtminstone positiva och neutrala känslouttryck förekommer i valda 

yrkesgrupper. Exempelvis så identifierade Rafaeli (1989) skillnader i uppträdandet gentemot 
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kunder beroende på exempelvis mängden kunder inne i en butik. Han identifierade mer 

positiva känslor i de fall det var mindre kunder i butiken, medan en situation med mycket 

kunder, och köer påvisade mer neutrala interaktioner. Studien utgick från föreställningen att 

stökiga kunder, eller vårdtagare, kräver ett mer auktoritärt bemötande (neutralt) medan en mer 

generell situation inom handel och vård innefattas av krav på positivt bemötande, i syfte att 

vårda en relation eller generera ett ”gillande” (Morris & Feldman, 1996). Eftersom större 

variation innebär ökade krav på emotional labour, både i form av aktiv, medveten planering 

som snabb, flexibel reglering (Morris & Feldman, 1996), antogs i denna studie att graden av 

upplevd variation i emotionella uttryck i arbetet kan predicera såväl reappraisal som 

suppression. 

 

Personlighet 

 

Personligheten har betydelse för använd känsloregleringsstrategi (Bono & Vey, 2007; Gross 

& John, 2003). Här var framförallt openness (öppenhet), neurotiscism och extraversion av 

intresse, då dessa tidigare visat sig ha betydelse för emotionsreglering (John & Gross, 2004; 

Bono & Vey, 2007). Openness respektive neurotiscism har i studier av John och Gross (2004, 

2007) visat sig relaterade till reappraisal med -.20 (neurotiscism) respektive .15 (openness) 

medan openness och extraversion, men inte neurotiscism (.03) visat sig relatera till 

suppression (med -.18 respektive -.41) vilket betyder att neurotiscism och openness bör 

predicera reappraisal medan extraversion och openness bör predicera suppression. Däremot 

fann Bono och Vey (2007) inga signifikanta resultat i sin studie av extraversion och 

neurotiscism kontra deep- respektive surface acting och Côte och Moskowitzs (1998) studie 

ger indikationer på att neurotiscism bör ha ett negativt samband med såväl reappraisal som 

suppression, då de menar att individer med höga poäng på neurotiscism reglerar mindre 

överhuvudtaget. I denna studie gjordes därför valet att inkludera såväl neurotiscism som 

openness och extraversion i samtliga personlighetsrelaterade regressionsanalyser. 

 

Frågeställningar 

 

1) Påverkar personlighetsdragen neurotiscism, openness, och/eller extraversion 

regleringsstrategierna reappraisal och suppression? 
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2) Påverkar situationsvariablerna variation, frekvens och/eller intensitet 

regleringsstrategierna reappraisal och suppression? 

3) Finns det några skillnader mellan yrkesgrupperna vård och handel? 

 

 

Metod 

 

Deltagare och Urval 

Sammantaget 178 respondenter fördelade på två grupper utifrån yrkeskategori. Grupp vård 

inkluderade 90 anställda inom vården på hälsocentral eller äldreboenden med regelbundna 

interaktioner med vårdtagare. Gruppen innefattade 86 kvinnor och 4 män i åldrarna 19 år till 

64 år (M= 41, SD = 11,3). Grupp handel inkluderade 88 anställda inom dagligvaruhandeln 

med hela eller delar av arbetstiden utgörandes av kassatjänstgöring. Gruppen inkluderade 66 

kvinnor och 22 män i åldrarna 18 år till 65 år (M= 33, SD= 11,1). 

 

Urvalsprocedur 

Personalansvariga på ett antal arbetsplatser inom respektive yrkeskategori kontaktades i syfte 

att få anstånd till undersökningen. De erbjöds ta del av rådata och den färdiga studien. 

Enkäterna, vilka var identiska för grupp vård och grupp handel, besvarades enskilt av 

respektive respondent antingen i pappersformat (65 %) eller via en webblänk (35 %) (229 

totalt, varav 148 pappersenkäter och 81 webbenkäter)
 1

. Information om studiens syfte och 

instruktioner till enkäten bifogades i ett medföljande missivbrev (appendix). 

 

Material 

Enkäten bestod av självskattningsfrågor i tre delar; personlighet (femfaktormodellen, McCrae 

& John, 1992), regleringsstrategi (Emotional Regulation Questionnaire, Gross & John, 2003) 

samt situationsfaktorer i form av duration, frekvens, intensitet och variation i interaktioner 

(Emotional Labour Scale, Brotheridge & Lee, 2003), (appendix). 

                                                           
1 Vård. Svarsfrekvens 27 % för pappersenkät, estimerat 50 % för webbenkät.  

Handel.  Svarsfrekvens 35 % för pappersenkät, estimerat 50 % för webbenkät. 
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Personlighet. Del 1 i enkäten innefattade en kortversion av NEO-PI, vilken syftade till att 

mäta förekomsten av personlighetsdragen (extraversion, agreeableness, conscientiousness, 

neuroticism, och openness, McCrae & John, 1992) i respektive yrkesgrupp, i syfte att med 

hjälp av dessa resultat hitta relationer mellan personlighetsdrag och den regleringsteknik 

deltagarna använde sig av. Fokus lades på openness, extraversion, och neurotiscism eftersom 

John & Gross (2004, 2007) tidigare forskning visat att personlighetsdragen openness, 

extraversion, samt neurotiscism påverkar regleringsstrategi. Självskattningsfrågorna klassades 

på en skala 1-5 (1 = håller inte alls med, 5 = håller med helt). 

Emotionsreglering. Del 2 i enkäten innefattade Emotional Regulation Questionnaire (ERQ) 

av Gross & John (2003) och syftade till att mäta i vilken omfattning deltagarna använde sig av 

regleringsstrategierna cognitive reappraisal (6 items, α =.79) respektive expressive 

suppression (4 items, α =.73). Frågorna översattes till svenska med hjälp av tekniken ”åter-

översättning” (back-translation)(Sinaiko & Brislin, 1973; Cha, Kim & Erlen, 2007), vilken 

valdes både på grund av sin popularitet och ekonomiska fördelaktighet (Sinaiko & Brislin, 

1973). Metoden innebar att den engelska originaltexten först översattes till svenska (av en 

bilingual svensk, bosatt i U.K sedan 20 år med erfarenhet av översättningar) och därefter 

översattes tillbaka till engelska med hjälp av en annan bilingual (brittiska, tidigare bosatt i 

Sverige, arbetat med undervisning i svenska). De bägge texterna jämfördes och bedömdes 

likvärdiga. Skalan var 1 (håller inte med alls) – 7 (håller med helt). 

Situationsfaktorer. Enkätens sista del syftade till att mäta skillnader i upplevda emotions-

relaterade rollförväntningar, utifrån självskattningsfrågor om situationsfaktorerna duration (1 

item), frekvens (3 items, α =.88), intensitet (2 items, α =.74), och variation (3 items, α =.76) i 

interaktioner på arbetet. Dessa skalor förväntas ge fyra särskiljda mått på det upplevda 

behovet av emotional labour på arbetet (Brotheridge & Lee, 2003; Morris & Feldman, 1996), 

och ingår i Emotional Labour Scale (Brotheridge & Lee, 2003). Frågorna översattes till 

svenska med tekniken återöversättning, och samma procedur som ERQ (ovan), och 

svarsalternativen följde Brotheridge & Lees (2003) modell med: aldrig (1), sällan (2), ibland 

(3), ofta (4), eller alltid (5), undantaget durationen vilken mätte tid i uppskattat antal minuter 

för en genomsnittlig interaktion med en kund. 

 

 

Design och Dataanalys  
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Medelvärde och standardavvikelse på alla mått för respektive grupp beräknades och 

oberoende t-test utfördes för att jämföra resultaten i de olika grupperna. Studien var designad 

för en MANOVA med mellanindividsdesign. Då det inte blev mer än fem personer i en grupp 

och skevheten generellt var stor användes inte MANOVA för analysen. Frågeställning och 

data ansågs lämpliga för en LISREL analys, men då en sådan analys låg utanför ramarna för 

detta arbete undersöktes alternativa analysmetoder. Valet föll på multipla regressionsanalyser, 

med vetskap om att upplägget kan uppfattas som oortodoxt, men med argumentet att alter-

nativa metoder inte upplevdes tillfredsställande eller lämpliga (se Funder & Ozer, 1983). 

För att kontrollera att multikollinearitet (starka samband mellan prediktorvariablerna) inte 

förelåg genomfördes korrelationsanalyser mellan de tre prediktorvariablerna för personlighet 

(openness, neurotiscism, extraversion) samt mellan de tre prediktorvariablerna för situation 

(variation, intensitet, frekvens) för respektive grupp (vård och handel) (Berry & Feldman, 

1985; Dancey & Reidy, 2008). 

Åtta stycken multipla regressionsanalyser utfördes med syftet att upptäcka i vilken mån 

personlighetsfaktorerna openness, neurotiscism, och extraversion kontra situationsfaktorerna 

variation, intensitet, och frekvens påverkade emotionsregleringsteknikerna reappraisal 

respektive suppression, inom respektive grupp. Durationen som situationsfaktor valdes bort i 

den slutliga analysen på grund av skevheten i fördelningen beroende på några utliggare. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Det förelåg inga egentliga etiska aspekter då data insamlades anonymt. Medverkande 

organisationer redovisas ej, mer än utifrån respektive yrkesrolls kriterier. 

 

Resultat  

Det fanns skillnader mellan vård och handel i förekomst av extraversion, t(176)= 3.08, p <.01, 

och neurotiscism, t(176) = 2.29, p < .03, samt en borderlinesignifikans i openness, t (176)= 

1.70, p =.09. Situationsvariabeln duration visade på en slående signifikans, t(176)=  -10.12, p 

<.001, och även i situationsvariabeln variation, t(176) = -2.98, var skillnaden signifikant (p 

=.003). En borderlinesignifikans i suppression kunde påvisas, t(176)= -1.86, p < .07, med 

övervikt för vården. Tabell 1 sammanfattar medelvärden och standardavvikelse för samtliga 

variabler i mätdata, fördelade på respektive grupp. 
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Tabell 1. Medelvärden och (standardavvikelse) för de olika variablerna fördelat på grupp, 

samt skillnader mellan grupperna (t), och p för dubbelsidig prövning.  

Mått  Vård (n=90) 
M (s)  

Handel (n=88) 
M (s)  

t  

(df 176)  

p  

Extraversion  2.91 (0.68)  3.21 (0.64)  3.08  .002  

Agreeableness  3.64 (0.48)  3.67 (0.56)  0.48  .634  

Conscientiousness  4.12 (0.60)  4.20 (0.54)  0.96  .338  

Neurotiscism  2.14 (0.76)  2.4 (0.86)  2.29  .023  

Openness  3.03 (0.48)  3.19 (0.72)  1.70  .090  

Duration  21.69 (16.6)  3.35 (3.91) -10.12  .000  

Frekvens  3.89 (0.64)  3.78 (0.54)  -1.31  .193  

Intensitet  2.78 (0.75)  2.61 (0.70)  -1.55  .122  

Variation  3.09 (0.79)  2.76 (0.71) -2.98  .003  

Reappraisal  4.69 (1.15)  4.58 (1.06)  -0.61  .541  

Suppression  4.01 (0.98)  3.72 (1.08)  -1.86  .065  

Not. Fet stil = signifikans (p < .001, p < .05) .Fet, kursiv stil =  borderlinesignifikans (p < .10). 

 

Inga samvariationer av sådan styrka som påverkar regressionsanalysen (Dancey & Reidy, 

2008) visades i korrelationsanalyserna mellan personlighetsvariablerna extraversion, 

neurotiscism, och openness för grupp vård (se Tabell 2).  

 

Tabell 2 . Korrelationer mellan prediktorvariabler för personlighet, grupp Vård. (n = 90) 

Personlighetsdrag Extraversion Neurotiscism Openness 

Extraversion    

Neurotiscism .19   

Openness .03 -   

Not.   p < .05. 

 

Även korrelationerna mellan personlighetsvariablerna för grupp handel visade på svaga 

samband (Tabell 3). 
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Tabell 3. Korrelationer mellan prediktorvariabler för personlighet, grupp Handel. (n = 88) 

Personlighetsdrag Extraversion Neurotiscism Openness 

Extraversion    

Neurotiscism .03   

Openness  .13  

Not.   p < .01. 

 

Personlighetsdragen sammantagna gav en effekt på reappraisal för grupp vård, R²adj = .089, 

F(3) = 3.9, p = .011, och denna tycks härröra från extraversion, βstd = .18, t(86) = 1.77, p = 

.081, respektive openness, βstd = -.32, t(86) = 3.04, p = .003. Ingen effekt på suppression 

återfanns för personlighet inom vården, R²adj = -.02, ns. För handel visade det sig att 

variablerna extraversion, neurotiscism, och/eller openness inte predicerar regleringstekniken 

reappraisal, R²adj = -.011, ns, men att openness verkar spela roll för suppression utifrån ett 

negativt samband med borderlinesignifikans, βstd = -.19, t(84) = - 1.76, p = .083. De tre 

personlighetsrelaterade prediktorvariablerna förklarar tillsammans 4 % av den totala variansen 

i suppression, R²adj = .04, F(3) = 2.22, p = .092 (se Tabell 4.) 

  

Tabell 4. Regression för personlighet kontra kriterievariablerna reappraisal respektive 

suppression, inom respektive grupp. Handel (n = 88), vård (n = 90). 

 
 

Grupp 

Kriterie-

variabel 

          Prediktorvariabel 

     Extraversion               Neurotiscism               Openness 

 

Personlighet totalt 

  βstd t p βstd t p βstd t p R²adj F p 

Vård reappraisal .18 1.77 .081 -.12 -1.17 .246 -.32 3.04 .003 .089 3.91 .011 

 suppression .04 0.32 .747 .11 0.97 .335 .03 0.23 .823 .020 0.41 .750 

              

Handel reappraisal .14 1.24 .219 -.08 -0.71 .482 -.02 -0.21 .831 -.011 0.68 .566 

 suppression .12 1.08 .282 -.17 -1.56 .122 -.19 -1.76 .083 .040 2.22 .092 

Not. Fet stil = signifikans (p < .01, p < .05) . Fet, kursiv stil = borderlinesignifikans (p < .10). Vård = df 86, 

Handel = df 84. 

 

Situationsvariablerna gav signifikanta korrelationer mellan intensitet och variation inom 

bägge yrkesgrupperna (r = .43, p < .001, r = .52, p < .001), dock var korrelationen inte större 

än r =.80 (Dancey & Reidy, 2008). Övriga korrelationer visade på svaga samband och ingen 

signifikans (tabell 5 och 6). 
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Tabell 5. Korrelationer mellan prediktorvariabler för situation, grupp vård. (n = 90) 

Situationsvariabel Frekvens Intensitet Variation 

Frekvens    

Intensitet .12   

Variation .18    

Not.   p < .001. 

Tabell 6. Korrelationer mellan prediktorvariabler för situation, grupp handel. (n = 88) 

Situationsvariabel Frekvens Intensitet Variation 

Frekvens    

Intensitet .15   

Variation .15   

Not.   p < .001. 

 

Inom grupp vård visar resultatet att situationsvariablerna påverkar både reappraisal och 

suppression med R²adj = .047 respektive R²adj = .158, med frekvensen som prediktor för 

reappraisal, βstd = .20, t(86) = 1.92, p = .058, där en  borderlinesignifikans kan utrönas. För 

suppression finns en stor effekt av situationen i sig R²adj = .158, F(3) = 6.58, p < .001, som 

tycks härröra från intensiteten, vilken är negativt relaterad till suppression βstd = -.45, t(86) = -

4.17, p < .001, se tabell 7.  

För grupp handel hittades ingen effekt för någon situationsrelaterad prediktorvariabel på 

reappraisal. Det visade det sig dock att situationen som sådan påverkar suppression R²adj = 

.063, F(3) = 2.95, p = .037, men däremot ingen av de tre olika situationsvariablerna för sig. 

 

Tabell 7. Regression för situation kontra kriterievariablerna reappraisal respektive 

suppression, inom respektive grupp. Handel (n = 88), vård (n = 90). 

 
 

Grupp 

Kriterie-

variabel 

          Prediktorvariabel 

      Frekvens                     Intensitet                     Variation 

 

Situation totalt 

  βstd t p βstd t p βstd t p R²adj F p 

Vård reappraisal .20 1,92 .058 .12 1,07 .290 .07 0,59 .559 .047 2,45 .069 

 suppression .00 0,01 .996 -.45 -4,17 .000 .05 0,44 .661 .158 6,58 .000 

              

Handel reappraisal .16 1,46 .147 -.13 -1,02 .310 -.11 -0,88 .374 -.023 1,68 .178 

 suppression .17 1,57 .121 -.17 -1,37 .175 -.17 -1,36 .176 .063 2,95 .037 

Not. Fet stil = signifikans (p < .001, p < .05). Fet, kursiv stil = borderlinesignifikans (p < .10). Vård = df 86, 

Handel = df 84. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

En sammanfattning av resultatet tyder på att det föreligger skillnader i hur 

personlighetsvariablerna och situationsvariablerna påverkar emotionsregleringsstrategierna i 

de olika yrkesgrupperna, handel och vård, vilket är intressant och föranleder en översikt av 

resultatet i en modell med de irrelevanta variablerna exkluderade, i syfte att tydliggöra 

sambanden och underlättar för läsaren. (Figur 1). 

 

Figur 1: Modell över sambandet i resultatet utifrån studiens regressionsanalyser. Som synes 

skiljer det sig vilka huvudfaktorer (personlighet och situation) såväl som underfaktorer inom 

dessa som påverkar suppression respektive reappraisal inom vården kontra handel. 

 

I likhet med tidigare resultat av John och Gross (2004) hittades ett negativt samband 

mellan openness och suppression (handel), och ett positivt samband mellan openness och 

reappraisal (vård), men dessa samband fanns alltså inte representerade i båda grupperna, 

vilket tyder på att openness har betydelse för suppression inom handel och för reappraisal 

inom vården. 
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Till skillnad mot John och Gross (2004) resultat hittades inget negativt samband mellan 

extraversion och suppression, men däremot ett positivt samband mellan extraversion och 

reappraisal inom vården. Studien fann heller inga samband mellan personlighetsdraget 

neurotiscism och någon av regleringsteknikerna, vilket således inte stöder John och Gross 

(2004) tidigare negativa korrelation mellan neurotiscism och reappraisal eller stärker Côte och 

Moskowitz (1998) resonemang om att neurotiscism kan avhålla individer från reglering 

överhuvudtaget. 

Gällande situationsfaktorerna hittades stöd för Morris och Feldmans (1996) teori om att 

högre frekvens innebär mer reglering, men bara för reappraisal, och bara inom vården. Det 

negativa samband som fanns mellan intensitet och suppression (med en förklarad varians på 

16%) stöder förvisso inte Morris och Feldmans (1996), och Ashforth och Humphreys (1993) 

teorier om att hög intensitet ger fördelar för strategier som involverar mer deep acting, men 

den visar åtminstone att suppressionen minskar i takt med att intensiteten i interaktionerna 

ökar inom vården, något som är positivt eftersom suppressionen anses som den form av 

känsloreglering som ger mest nackdelar för utövaren (Grandey, 2000; Gross & John, 2003; 

John & Gross, 2004). Variationen gav ett positivt samband med suppression ihop med de 

övriga situationsfaktorerna inom handel, vilket kan tolkas som att situationen ”som sådan” 

påverkar suppressionen i positiv riktning, något som inte noterades inom vården. 

Studiens resultat pekar alltså på vikten av att beakta olika påverkansfaktorers avvikande 

påverkan på emotionsreglering inom olika yrkesgrupper, även om bägge yrkesgrupperna 

tillhör kategorin av yrken som generellt uppfattats innehålla höga krav på emotionsreglering 

(Glomb et. al., 2004; Russel, 1979). Utifrån Funder & Ozers (1983) resonemang att även små 

prediktioner utifrån såväl situationsfaktorer som personlighetsfaktorer är av vikt, kan man 

tolka resultatet som betydelsefullt även i de delar prediktionerna har mindre styrka. 

En ytterligare aspekt av resultatet är en jämförelse av de skillnader mellan grupperna som 

framkom vid t-testen (extraversion, variation, suppression, openness; se tabell 1) och de 

prediktorvariabler där skillnader fanns mellan grupperna i regressionsanalyserna (figur 1). 

Handel har signifikant högre värde på extraversion och tendenser till högre värde på openness 

än vården, men det är inom vården dessa personlighetsdrag visar positiv påverkan på 

reappraisal. Det är även inom vården tendenser till mer suppression kan utrönas. 

 

Metoddiskussion 
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Korrelationsanalyserna visade att intensitet och variation var signifikant korrelerade i de 

bägge grupperna samt att openness korrelerade med extraversion inom handel, och med 

neurotiscism inom vården, men då styrkan i dessa samband var modest, anser vi, i likhet med 

Dancey och Reidy (2008) och Berry och Feldman (1985) att sambanden inte bör ha påverkat 

resultatet i regressionsanalyserna, förutom möjligen att hög multikollinearitet kan göra att 

resultatet inte blir signifikant, trots att t-värdet är högt (Berry & Feldman, 1985).  

 

Andra möjliga påverkansfaktorer, som exempelvis åldersskillnader eller könsfördelning, 

har inte ansetts relevanta för denna studie eftersom dessa inte låg inom intresseområdet 

(personlighet kontra situation). Dessutom bestod större delen av respondenterna av kvinnor. 

Man bör ändå ha i åtanke att i möjligaste mån fånga upp de relevanta variablerna och utesluta 

irrelevanta variabler, för bästa resultat (Berry & Feldman, 1985). Däremot har vi undvikit att 

undersöka endast extremvärden och bör därav inte få överskattade estimat i prediktorvärdena 

på grund av att de variabler vi koncentrerat oss på varit få (Funder & Ozer, 1983). 

 

Om man ser till den svarsfrekvens enkäterna genererade (ca 44 % för handel respektive ca 

36 % för vård) är det intressant att utifrån SCBs statistik (2009) jämföra fördelningen av 

medverkande respondenter inom medverkande yrkeskategorier i variablerna kön och 

åldersgrupp med den förväntade fördelningen av respondenter inom varje åldersgrupp, samt 

kön. Dessa siffror visar att respondenterna ligger nära den förväntade fördelningen inom såväl 

Gävleborgs län som riket i stort. Miller (1991) konstaterar att svarsfrekvenser på över 50 % är 

ovanligt och Koch och Emry (2001) anser att en svarsfrekvens på 16,4 % ligger inom gränsen 

för det godtagbara. 

 

Betydelse för arbetslivet och framtida forskning 

Eftersom suppression korrelerar negativt med välbefinnande (Grandey, 2000; John & 

Gross, 2004) och deep acting anses bättre för effektiviteten såväl som trivseln i arbetet 

(Ashforth & Humphrey, 1993) bör emotionsreglering anses som en viktig aspekt inom arbets- 

och organisationspsykologin. Grandey (2000) menar att det kan finnas arbetsplatser som 

lämpar sig bättre för personer med viss regleringsteknik, och personliga attribut, och andra 

som lämpar sig mindre, men efterlyser mer forskning inom området. Vårt resultat stödjer 

delvis detta antagande då det visar att det finns skillnader mellan vård och handel i hur olika 

personlighetsdrag samt dimensioner av situationen påverkar regleringstekniken.  
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John och Gross (2004) studie visar att det kan vara jobbigare för arbetskamrater att arbeta 

med någon som använder sig av suppression i hög grad då man menar att detta upplevs 

stressande eftersom det underminerar den emotionella kommunikationen mellan 

arbetskamraterna. Inom handel indikerar studiens resultat att individer med höga poäng på 

openness påverkar välbefinnandet i positiv riktning för såväl sig själva, som för andra, medan 

resultatet inte tyder på att det är så inom vården. Däremot pekar resultatet på att situationen i 

sig inom handel (variation, frekvens och intensitet) påverkar suppression i positiv riktning, 

medan hög variation inom vården ger mer reappraisal och intensiteten ger mindre 

suppression, något som kan ha betydelse för utformning av arbetsuppgifter och arbetsmiljö? 

För mer utförlig läsning om negativa och positiva effekter för hälsa och välbefinnande 

utifrån respektive regleringsteknik rekommenderas bland annat: Brotheridge och Grandey, 

2002; Brotheridge och Lee, 2003; Gross och John, 2003; Grandey, 2000; John och Gross, 

2004.  

 

Framtida forskning 

Tschan, Rochat och Zapf  (2005) poängterar vikten av att ta med de emotionella kraven 

mellan arbetskamrater, inte bara kunder, när man tittar på grad av emotionsarbete, och 

effekter av denna, medan andra forskare koncentrerat sig på emotionell dissonans, coping 

eller identifiering med arbetet som påverkansfaktorer (Bono & Vey, 2007; Brotheridge & 

Lee, 2003). Detta indikerar att området är omfångsrikt och till stora delar fortfarande 

outforskat, utan lämnar öppet för många kombinationer av undersökningar om prediktorer för 

regleringsstrategier, samt ytterligare studier om påverkan på hälsa och välbefinnande, positiva 

effekter på arbetsmiljö och trivsel, och skillnader mellan yrkesgrupper. När det gäller 

personlighetsdrag och situationsfaktorer kontra vård och handel kan den föreslagna modellen 

(figur 1) tänkas fungera som bas om man vill göra en LISREL analys i framtiden  
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APPENDIX 

Emotional Labour Scale (Brotheridge & Lee, 2003) 

Duration 

A typical interaction I have with a customer takes about – minutes. 

Frequency 

Display specific emotions require by your job 

Adopt certain emotions required as part of your job 

Express particular emotions needed for your job 

Intensity 

Express intense emotions. 

Show some strong emotions. 

Variety 

Display many different kinds of emotions. 

Express many different emotions. 

Display many different emotions when interacting with others. 
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Emotion Regulation Questionnaire (ERQ)  

Gross & John  

9/03  

 

The Emotion Regulation Questionnaire is designed to assess individual differences in the habitual use of 

two emotion regulation strategies: cognitive reappraisal and expressive suppression.  

 

Citation  
Gross, J.J., & John, O.P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications 

for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 348-362.  

 

Instructions and Items  
We would like to ask you some questions about your emotional life, in particular, how you control (that is, regulate 

and manage) your emotions. The questions below involve two distinct aspects of your emotional life. One is your 

emotional experience, or what you feel like inside. The other is your emotional expression, or how you show your 

emotions in the way you talk, gesture, or behave. Although some of the following questions may seem similar to 

one another, they differ in important ways. For each item, please answer using the following scale:  

 

1-----------------2------------------3------------------4------------------5------------------6------------------7  

strongly                                                           neutral                                                               strongly  

disagree                                                                                                                                         agree  
 

 

1. ____ When I want to feel more positive emotion (such as joy or amusement), I change what I’m thinking about.  

2. ____ I keep my emotions to myself.  

3. ____ When I want to feel less negative emotion (such as sadness or anger), I change what I’m thinking about.  

4. ____ When I am feeling positive emotions, I am careful not to express them.  

5. ____ When I’m faced with a stressful situation, I make myself think about it in a way that helps me stay calm.  

6. ____ I control my emotions by not expressing them.  

7. ____ When I want to feel more positive emotion, I change the way I’m thinking about the situation.  

8. ____ I control my emotions by changing the way I think about the situation I’m in.  

9. ____ When I am feeling negative emotions, I make sure not to express them.  

10. ____ When I want to feel less negative emotion, I change the way I’m thinking about the situation.  

 

Note  
Do not change item order, as items 1 and 3 at the beginning of the questionnaire define the terms “positive 

emotion” and “negative emotion”.  

 

 

Scoring (no reversals)  
Reappraisal Items: 1, 3, 5, 7, 8, 10; Suppression Items: 2, 4, 6,  
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BIG FIVE 

Extroversion 

Jag pratar mycket 

Jag är tyst bland personer jag inte känner 

Jag är centrum på festen 

Agreeableness 

Jag får andra att känna sig väl till mods 

Jag är inte väldigt intresserad av andras problem 

Jag brukar förlåta andra 

Conscientiousness 

Jag är alltid väl förberedd 

Jag är uthållig i mina arbetsuppgifter 

Jag undviker att göra mina arbetsuppgifter 

Neuroticism 

Jag blir lätt irriterad 

Jag känner mig lugn för det mesta 

Jag oroar mig mycket 

Openness 

Jag har många idéer 

Jag föredrar konkreta idéer framför abstrakta idéer 

Jag ägnar inte mycket tid att fundera och reflektera 
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Enkätundersökning om emotioner - missivbrev 

Olika yrken har olika krav, regler och normer för hur arbetstagare förväntas hantera kundkontakter. Vi 

har för avsikt att genomföra en undersökning vars syfte är att kartlägga yrkesmässiga skillnader i 

reglering av känslor kopplat till arbetssituationen.  

I egenskap av Din yrkestillhörighet tillfrågar vi Dig att medverka i denna undersökning och Din 

medverkan är därför betydelsefull.  Din medverkan är frivillig, Du svarar anonymt och har när som 

helst rätt att avbryta. Det tar uppskattningsvis max 15 minuter att besvara enkäten.  

Känner Du dig osäker hur Du ska svara rekommenderar vi det svar Du först kom att tänka på.                                                                

Denna undersökning utgör grunden för vår C-uppsats på Personal och Arbetslivsprogrammet på 

Högskolan i Gävle och har du frågor kring enkäten får du gärna kontakta oss. 

Helena Lindström helenalindstrom@hotmail.com; Katrin Lättman katrinlattman@hotmail.com;  

Anders Flykt, Docent i Psykologi ansflt@hig.se  
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