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The importance of emotional regulation and emotional perception in health promoting 

leadership. 

Abstract 

The purpose of the study was to determine if it is possible to predict employees' life 

satisfaction, psychological well-being and perceived relationship to the immediate 

supervisor by managers emotional perception skill and emotion regulation. This was 

done by 38 managers whom did a computer-based emotional perception test and 

answered an emotional regulation questionnaire. A questionnaire consisting of parts 

from Satisfaction With Life Scale, SF-1 and QPS Nordic was answered by a total of 213 

employees. The findings of the study showed that the results from the emotion 

perception test and self-reported use of reappraisal among managers explained 28 % of 

the scores on the Satisfaction With Life Scale among the employees. The results are 

discussed in terms of managers creating a positive atmosphere in the workplace, 

identifying social problems and resolve conflicts, when they are skilled at emotion 

perception and reevaluate their own emotions. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att ta reda på om det går att predicera medarbetares 

livstillfredsställelse, psykosociala välmående och upplevd relation till närmaste chef 

utifrån chefers emotionsperception och emotionsreglering. Detta gjordes genom att 38 

chefer utförde ett datorbaserat emotionsperceptionstest samt besvarade Emotional 

Regulation Questionaire. Deras närmaste medarbetare bestående av totalt 213 stycken 

fick sedan besvara en enkät bestående av delar från Satisfaction With Life Scale, SF-1 

och QPS Nordic. Studiens huvudresultat visade att generaliserat kan resultatet från 

emotionsperceptionstestet och det självrapporterade användandet av omvärdering av 

känslor hos chefer förklarar 28 % av skattningarna på Satisfaction With Life Scale hos 

medarbetarna. Resultaten diskuteras i termer av att chefer skapar en positiv atmosfär på 

arbetsplatsen, identifierar sociala problem och löser konflikter effektivare när de är 

skickliga på emotionsperception och omvärderar sina känslor. 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Anders Flykt på Högskolan i Gävle för det 

engagemang och stöd han har visat oss under genomförandet av examensarbetet. Vidare 

vill vi tacka Tanja Bänziger på Högskolan i Gävle för tilldelningen av 

emotionsperceptionstestet som varit en viktig komponent vid genomförandet av 

datainsamlingen. Tanja har dessutom hjälpt oss med analysen av den insamlade datan 

från emotionsperceptionstestet. Slutligen vill vi tacka alla chefer och medarbetare som 

ställt upp. Utan er hade studien inte varit genomförbar. Stort tack till er alla! 
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Introduktion 

Emotioner 

Det är rimligt att anta att en viktig komponent i kommunikation mellan människor är 

emotioner. Emotioner går att relatera till vår hälsa och välbefinnande såväl som olika typer av 

problem i form av bland annat stress, ångest, och depression (Scherer & Scherer, 2011; 

Mumford, Scott, Gaddis, & Strange, 2002). Ofta läggs fokus på de negativa aspekterna kring 

emotioner, dock har mycket av den senaste tidens forskning ägnat allt större del och riktat 

fokus mot de positiva aspekterna kring emotioner. Det är en del av det hälsofrämjande arbetet 

kring emotioner som syftar till att höja välbefinnandet och tillfredsställelse hos individer. 

Denna positiva syn på emotioner inriktar sig på vad som redan är bra och kan bli bättre hos 

individer samt vad som driver individer framåt trots svårigheter (Snyder & Lopez, 2007; 

Sheldon & King, 2001).  

Emotional labour 

Det engelska begreppet ”emotional labour” innebär att individer tvingas visa de emotioner 

som krävs i deras yrkesroll vid personlig kontakt (Hochschild, 1983). En anledning till detta 

är för att skapa, alternativt bibehålla, en ”positiv atmosfär” gentemot; kunder, klienter och 

medarbetare (Giardini & Frese, 2006). Med andra ord så krävs det av medarbetaren att ha en 

specifik emotionell ställning till motparten, vilket görs för att implementera ett emotionellt 

tillstånd hos medarbetare och kunder i form av exempelvis uppskattning eller förtroende. 

Inom mer självständiga yrkeskategorier så tenderar medarbetare att övervaka sin egen 

”emotional labour” genom att ta hänsyn till professionens normer och klienters förväntningar 

(Smith, Dorsey & Mosley, 2009). ”Emotional labour” är viktigt för den psykosociala hälsan 

på arbetet och mycket tyder på att arbetsrelaterad stress korrelerar med ”emotional labour”. 

Oavsett arbetsuppgifter så är ”emotional labour” relaterat till individens ångestnivåer (Näring, 

Briët & Brouwers, 2007). Vid yrken med höga krav på ”emotional labour” så förbättras 

arbetsprestationen av hög emotionell intelligens, då forskning har visat att bland annat 

anpassningsförmåga, konflikthantering, motivation och hängivenhet till organisationen stärks 

av hög emotionell intelligens (Newman, Joseph & Maccann, 2010; Ali, Garner & Magadley, 

2011). 
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Emotionell intelligens 

För att tolka och hantera sina egna och andras emotioner krävs vad som populärt brukar kallas 

emotionell intelligens. Begreppet emotionell intelligens innehåller färdigheter som att 

identifiera, bearbeta och hantera känslor (Chang, Sy & Choi, 2012). Emotionell intelligens går 

att dela upp i fem huvudkomponenter; En intrapersonell del som går att koppla till individens 

känslor och optimism, en interpersonell del, vilket utgör individens sociala egenskaper 

stresshantering vilket är individens förmåga att hantera stressade situationer på ett positivt 

sätt. Därtill även allmänt humör i form av lycka och optimism samt anpassningsbarhet vilket 

är flexibel copingförmåga av vardagliga problem, (Giardini & Frese, 2007) 

Det har visat sig att hög emotionell intelligens är en faktor som bidrar till en 

”positiv atmosfär” på arbetsplatser. Med positiv atmosfär menas en trygg miljö där 

medarbetarna trivs och litar på varandra (Giardini & Frese, 2006; Giardini & Frese, 2008). En 

”positiv atmosfär” på arbetsplatser anses av medarbetare vara viktigare än möjligheterna till 

löneökning och yrkesmässigt avancemang (Tews, Michel & Bartlett, 2012) Vidare anses att 

genom utförande av noggranna resonemang kring sina egna och andras emotioner, går det att 

stärka och förändra tankemönster och skapa ett positivt förhållningssätt till vissa 

stressframkallande situationer (Mayer,
 
Roberts & Barsade, 2008). Det är möjligt för individer 

med låg eller medelhög emotionell intelligens att träna upp den genom att delta i anpassade 

utbildningsprogram i form av bland annat lärarledda föreläsningar, specialanpassade övningar 

och rollspel (Kruml & Yockey (2011). 

Emotionell intelligens består av bland annat emotionsreglering och 

emotionsperception, där emotionsperceptionen tillhör den intrapersonella delen och 

emotionsreglering, vilket är en copingstrategi, som tillhör anpassningsbarhet (Saklofske, 

Austin, Mastoras, Beaton & Osborne, 2012). Chefers roll omfattar ofta höga krav på 

problemlösningsförmåga, kreativitet och emotionell intelligens (Scherer & Scherer, 2011; 

Mumford, Scott, Gaddis & Strange, 2002). Rollen för chefer inkluderar även en förmåga att 

reglera emotioner. Emotionsreglering syftar till att förbättra en individs emotionella 

upplevelser och intryck. I detta begrepp går det enligt John och Gross (2004) att göra en 

uppdelning mellan undantryckande av känslor samt omvärdering av känslor. De menar vidare 

att individer reglerar emotioner på olika sätt och det finns en koppling mellan 

emotionsreglering och individers hälsa.  

Det har visat sig att omvärdering av emotioner, vilket innebär att individen 

ändrar hur denne tänker om en potentiell emotionsframkallande händelse är en strategi som 
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har ett positivt samband med självupplevt socialt välmående (Haga, Kraft & Corby, 2007). En 

copingstrategi för emotionsreglering är situationsurval och innebär att individen kontrollerar 

sina emotioner genom att undvika situationer och personer som framkallar ej önskvärda 

emotioner (Singh & Mishra, 2011). Genom att acceptera jobbiga situationer för vad de är, och 

istället fokusera på sådant som istället ökar välmåendet har studier visat att det kan leda till 

lägre stressnivåer och färre depressiva symptom hos individer (Garnefski, & Kraaij, 2006). 

Undertryckande av emotioner innebär att en beteendemässig förändring görs vid en 

emotionsframkallande händelse, som att utåt inte visa de emotioner som upplevs (Grandey, 

2000; John & Gross, 2004; Singh & Mishra, 2011). Det är sannolikt att individer som 

undertrycker emotioner kan komma att uppleva emotionell dissonans, som innebär att det 

råder skillnad mellan de emotioner individen uppvisar och känner. Detta kan i sin tur leda till 

utmattning och arbetsotillfredsställelse (Smith, Dorsey & Mosley, 2009; Lewig & Dollard, 

2003). Den direkta kostnaden för företag i USA som är direkt kopplad till arbetsrelaterad 

stress är 12 miljarder kronor per år där en bakomliggande faktor är emotionell dissonans 

(Lloyd & Foster 2006).  

 

Betydelsen av emotioner i arbetslivet 

Ett sätt för organisationer att minska kostnaden för arbetsrelaterad stress är när chefer har en 

positiv inverkan på medarbetarnas välmående genom att bland annat ge stöd åt medarbetarna 

(Karasek, Konstantin & Sohail, 1982). Emotionell intelligens kan bidra till mer positiva 

bemötanden och interaktioner med andra människor och därigenom så kan det bidra till 

ytterligare möjligheter att utveckla emotionella och sociala färdigheter (Newman, Joseph, & 

Maccann, 2010). Därför går det att förmoda att det är viktigt för chefer att kunna 

kommunicera och tolka emotionella uttryck i sitt arbete. Chefer med god emotionsperception 

hjälper till att uppmärksamma medarbetares emotioner och därigenom går det att anta att det 

är en viktig komponent för att ge stöd till medarbetare. Utöver att minska kostnader kan 

emotionell intelligens dessutom öka lönsamheten i organisationer genom att medarbetare 

bättre gör bedömningar av reaktioner, intentioner, preferenser, och framtida beteenden hos 

kollegor. Detta motverkar missförstånd och stärker förtroendet bland gruppmedlemmarna, 

vilket på sikt ökar effektiviteten inom gruppen (Chang, Sy, & Choi, 2012). 

Emotionsreglering och emotionsperception är väsentligt för chefen, då det 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön för medarbetarna genom att de är bättre på 
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konflikthantering (Ali, Garner, & Magadley, 2011). Detta kan i sin tur påverka medarbetarnas 

mentala hälsa i form av; oro, stress, undergivenhet, och nedstämdhet (Giardini & Frese, 

2006). Gruppdynamiken och samarbetsförmågan stärks av att medlemmarna inom gruppen 

har hög emotionell intelligens (Farth, Seo, & Tesluk, 2012). Chefer har en betydande roll 

inom arbetsgrupper och därigenom stärker chefer med hög emotionell intelligens 

gruppdynamiken och relationen till medarbetare. När medarbetare inte har den emotionella 

intelligens som krävs för handskas med sina inre känslomässiga processer eller hantera 

externa hot, som kan föranleda osäkerhet till gruppen, kan ledare med hög emotionell 

intelligens kompensera för dennes otillräckliga förmåga att handskas med problemen (Chang, 

Sy & Choi, 2012). Goda och tillfredsställande relationer gör att individen upplever högre 

livstillfredsställelse och mår generellt sätt bättre än individer med mindre tillfredsställande 

relationer (Diener & Seligman, 2002). 

 

Hypotes 

Baserat på litteraturgenomgången är det rimligt att anta att det är (1) möjligt att predicera 

medarbetarnas livstillfredsställelse utifrån närmaste chefs förmåga till emotionsreglering och 

emotionsperception och (2) möjligt att predicera medarbetares upplevda relation till sin chef 

utifrån dennes chefs emotionsreglering och emotionsperception.  

Metod 

Deltagare och urval 

Genom strategiskt urval kontaktades chefer ur både privat och offentlig sektor samt frivillig 

organisationer via e-post, telefon, och personliga möten. Kriteriet som ställdes på 

medverkande chefer var att de skulle ha personalansvar över minst tre medarbetare. Av 

praktiska skäl så kontaktades stora och medelstora organisationer belägna i Gästrikland och 

Uppland. Av de som valde att delta i studien är alla, utom en chef med tillhörande 

medarbetare, verksamma inom kommunal tjänstemannasektor; i huvudsak förvaltningar inom 

tre olika kommuner. Undantaget är hemmahörande i en frivilligorganisation. 

Könsfördelningen av cheferna var 21 kvinnor (55 %), respektive 17 män (45 %). 

Åldersmässigt var de mellan 31 år och 67 år med en medelålder på 51 år. Totalt medverkade 

38 chefer och 213 medarbetare i studien (m= 5.6 medarbetare per chef). När det gäller chefer 
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har inget bortfall förekommit. Då nästan ingen direktkontakt förekom med medarbetarna har 

möjligheten till att kontrollera bortfallet inte funnits. Dock har minimikravet på antalet 

medarbetare per chef uppfyllts i samtliga fall. Anledningar till bortfall har varit 

sjukskrivningar, tjänsteresor eller att medarbetarna har arbetat på annan ort. Det interna 

bortfallet har varit 0 % då samtliga genomförda tester och inlämnade enkäter har besvarats till 

fullo. 

Material 

För studien används tre mätinstrument. För att mäta chefers emotionsreglering används 

emotion regulation questionaire (ERQ) som består av tio påståenden som respondenten skall 

ta ställning till utifrån en sjugradig skala där ett stämmer helt och sju stämmer inte alls (Gross 

& John 2003). Resultatet av ERQ går indela i två huvudkategorier; undertryckande och 

omvärdering utav emotioner (Gross & Thompson, 2007).  

För att mäta chefers emotionsperception användes ett urval från Geneva 

Multimodal Emotion Portrayals Core Set (GEMEP-CS), testet består av tre delar; 24 

inspelningar med bild och utan ljud, 24 inspelningar med ljud och utan bild samt 24 

inspelningar med både ljud och bild. Respondentens uppgift var att utifrån 12 svarsalternativ 

välja det alternativ som bäst överensstämmer med den känsla personen uttrycker (Bänziger, 

Mortillaro & Scherer, 2011).  

För att mäta den upplevda psykosociala hälsan hos medarbetarna användes delar 

från Satisfaction With Life Scale (SWLS) (Diener, Larsen & Griffin, 1985) som består av fem 

påståenden respondenten ska ta ställning till utifrån en sjugradig skala där ett betyder att 

respondenten inte alls instämmer och sju instämmer helt. I studien kommer en svensk version 

att användas (Chan, 2009). För att komplettera SWLS används SF-1 som är hämtad från 

”Building Healthy Communities, A Guide for Community Projects” , vilket är ett instrument 

framtaget för att mäta hälsa (Australian Bureau of Statistics). SF-1 består av en fråga, som är 

översatt från engelska till svenska, gällande respondentens allmänna psykosociala välmående 

som besvaras genom att kryssa i ett av fem alternativ som sträcker sig från utmärkt till dåligt. 

Frågorna gällande medarbetarnas relation till sin chef, hämtades från delar av QPS Nordic, 

vilket består av tre påståenden vilket respondenten besvarar genom att kryssa för hur pass ofta 

påståendet överensstämmer. Skalan sträcker sig från ”mycket sällan eller aldrig” till ”mycket 

ofta eller alltid” (Dallner, Gamberale, Olsson, & Örelius, 1999). 
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Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen inleddes med att kontakta chefer via e-post, telefon, och personliga möten 

där de blev informerade om studiens syfte och tillvägagångssätt. De chefer som ställde sig 

positiva till att medverka i studien kontaktade först sina medarbetare för att sedan själva välja 

tid och datum mellan den 26/3 och 3/5 för dem själva att utföra emotionsperceptionstestet och 

emotionsregleringsenkäten. När det stod klart att chefen skulle medverka i studien så 

tilldelades denne och sina medarbetare en kod bestående av en bokstav och två siffror, som de 

skulle använda sig av istället för sitt eget namn för att skydda deras anonymitet. Vid 

datainsamlingstillfället informerades cheferna om hur testet är upplagt samt om de ville se sitt 

resultat och få det förklarat, därefter besvarades eventuella frågor från chefen om testets 

förfarande. Cheferna genomförde perceptionstestet individuellt och ostört och i de flesta fall 

på sina kontor. Efter avslutat test så tillhandahölls emotionsregleringsenkäten som fylldes i 

omgående. Därefter så tilldelades chefen medarbetarenkäterna som denne i sin tur fick delge 

sina medarbetare samt ansvara för att samla dessa i separata kuvert. Cheferna fick välja 

mellan att antingen posta dessa, alternativt förvara dem på önskad plats, där de senare 

upphämtades. 

Design och dataanalys 

Studien är av kvantitativ design som består av två grupper; chefer och medarbetare. 

Betingelserna som mäts hos chefer är emotionsperception och emotionsreglering. De 

betingelser som mäts hos medarbetare är livstillfredsställelse, socialt välmående och upplevd 

relation till närmaste chef. Medelvärdet för varje chefs medarbetare beräknades. En 

multivariat regressionsanalys med chefens poäng på emotionsperceptionstestet och poäng på 

chefens självskattade emotionsreglering som prediktorvariabel, och medelvärdet för 

medarbetarnas poäng på SWLS skala som beroende variabel gjordes i SPSS version 20. 

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som gjorts är att samtliga deltagare är anonyma och att allt 

medverkande i studien är frivilligt och kan närsomhelst abrytas om så önskas. För att 

säkerställa anonymiteten utformades ett kodsystem där varje chef har tilldelats en individuell 

bokstav och sifferkombination och som sedan delgets till chef och medarbetare, detta 

loggfördes för att underlätta dataanalysen och förstördes när studien väl genomförts. Detta 

samt studiens syfte informerades chefen om vid datainsamlingstillfället. Medarbetarna 
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informerades via ett missivbrev. Cheferna fick aldrig möjlighet att se medarbetarnas enkätsvar 

då dessa samlades in i separata kuvert. Detta gjordes för att skydda medarbetarens anonymitet 

gentemot chefen. 

Resultat  

Tabell 1 visar korrelationskoefficient och signifikansnivå för de variabler som ingår i studien. 

Emotionsperception och medarbetares livstillfredsställelse (SWLS) har en signifikant 

korrelation (r=.52), emotionsperception och medarbetares psykosociala välmående har en 

signifikant korrelation (r=.40), emotionsperception och medarbetares upplevda relation till 

närmaste chef har en signifikant korrelation (r=.49). Omvärdering av känslor och 

medarbetares livstillfredsställelse (SWLS) har en signifikant korrelation (r=.44), omvärdering 

av känslor och medarbetares upplevda relation till närmaste chef har en signifikant korrelation 

(r=.43). Livstillfredsställelse (SWLS) har en signifikant korrelation med medarbetares 

psykosociala välmående (r=.80) och upplevd relation till närmaste chef (r=.67). Det finns 

även signifikant korrelation mellan omvärdering av känslor och emotionsperception (r=.45). 

Undertryckande av känslor har ingen signifikant korrelation med någon variabel och kommer 

därför inte att användas som prediktorvariabel i modellen. På grund av den höga korrelationen 

mellan livstillfredsställelse (SWLS), socialt välmående och chefsrelation är det inte 

meningsfullt att göra multipla regressionsanalyser för samtliga beroendevariabler, utan valet 

faller på livstillfredsställelse (SWLS) eftersom den har starkast korrelation med 

emotionsperception och omvärdering av känslor. 

Tabell 1. Medelvärden (M), standardavvikelser (SD), korrelationer och signifikansnivå för de 

variabler som ingår i studien. 

 M SD 1 2 3 4 5 6 

1. SWLS 5.30 0.590 1      

2. Emotionsperception 0.55 0.099 .520** 1     

3. Välmående 3.80 0.507 .804** .397* 1    

4. Omvärdering 4.61 1.056 .440** .452** .228 1   

5. Undertryckande 3.38 1.087 .024 .040 .124 .062 1  

6. Chefsrelation 3.89 0.502 .672** .488** .426** .426** .005 1 

** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed). 

*Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå (2-tailed)  



8 

 

Tabell 2 förklarar att chefers emotionsperception spelar en viktig roll som prediktor för 

medarbetarnas resultat i SWLS. Tabellen visar även att omvärdering av känslor inte är en 

signifikant prediktor till SWLS utan visar endast en tendens. Omvärdering ser ut att ha en 

mindre effekt än den verkligen har därför att den starkt korrelerar med emotionsperception. 

Dock är den ett bra komplement till emotionsperception för att mäta medarbetarnas resultat på 

SWLS. Tabell 2 visar också att generaliserat kan resultatet från emotionsperceptionstestet det 

självrapporterade användandet av omvärdering av känslor hos cheferna förklara 28 % av 

skattningarna på SWLS hos medarbetarna (Adjusted R
2
 = .28).  

Tabell 2. Regressionsanalys för att predicera medarbetares SWLS värde utifrån chefens 

omvärdering av känslor och emotionsperception. 

Regressions statistik SWLS Sig. 

Prediktor   

Omvärdering .258 .107 

Emotionsperception .403 .014 

 

Modell F 

 

8.352 

 

.001 

Df 2.082  

Adjusted R
2
 .284  

Diskussion 

Studiens huvudresultat är att emotionsperception och användandet av omvärdering av känslor 

för emotionsreglering hos chefer kan förklara en stor del av hur nöjda medarbetarna är med 

livet. Studiens resultat visade att (1), det finns en signifikant korrelation mellan medarbetares 

livstillfredsställelse (SWLS) och chefers förmåga till emotionsperception och omvärdering av 

känslor. Det visade sig att chefers undertryckande av känslor inte har något samband med 

medarbetares livstillfredsställelse (SWLS). Resultatet visade även att (2), det finns en 

signifikant korrelation mellan medarbetares upplevda relation till närmaste chef och chefens 

förmåga till emotionsperception och omvärdering av känslor. Dock visade studien att 

medarbetares upplevda relation till chef är starkt korrelerad med medarbetarens 

livstillfredsställelse (SWLS). Vilket tyder på att god livstillfredsställelse hos medarbetare 

sannolikt bidrar till en bättre upplevd relation till närmaste chef. Det kan även vara så att en 

god relation till närmaste chef bidrar till att förbättra livstillfredsställelsen hos medarbetare. 
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Studien visar även att livstillfredsställelse (SWLS) är starkt korrelerat med psykosocialt 

välmående, men att livstillfredsställelse har en stark korrelation med emotionsperception och 

omvärdering av känslor. Detta tyder på att livstillfredsställelse (SWLS) och psykosocialt 

välmående är likartade mått som mäter snarlika faktorer.  

 Att chefers förmåga till emotionsperception och omvärdering av känslor 

påverkar medarbetares livstillfredsställelse går till viss del att förklara med att emotionell 

intelligens är en väsentlig del av så kallat positivt organisationsbeteende (Giardini & Frese, 

2008). Detta leder till ett hälsosamt arbetsklimat och en positiv atmosfär, vilket är gynnsamt 

både för den enskilde individen och arbetsgruppen då de sociala interaktionerna förbättras. 

Vilket dessutom kan leda till mer fördelaktigt resultat. Därtill så har individer med hög 

emotionell intelligens lättare att upptäcka sociala signaler från omgivningen som avspeglar 

problem på arbetsplatsen som behövs åtgärdas (Giardini & Frese, 2008; Giardini & Frese, 

2006). Positiva interaktioner mellan människor är starkt präglat av emotionella färdigheter så 

som emotionsperception och emotionsreglering vilket främjar och utvecklar relationer 

(Newman, Joseph & Maccann 2010). Därtill så har det även en positiv inverkan på individers 

förmåga till att hantera konflikter på ett fördelaktigt och effektivt sätt, vilket i sin tur bidrar till 

ett förbättrat arbetsklimat samt att den eventuella stressen orsakad av en konflikt kan 

försvinna (Ali, Garner & Magadley, 2012).  

 Studien visar alltså att medarbetares livstillfredsställelse och psykosociala 

välmående är starkt korrelerat med relation till närmaste chef. Det rimligt att anta att 

medarbetares relation till chef påverkas av chefens relation till medarbetare. Tidigare studier 

har visat att omvärdering utav känslor har ett samband med det självupplevda psykosociala 

välmåendet hos medarbetare (Haga, Kraft & Corby, 2007). På så vis kan chefens förmåga till 

omvärdering av känslor vara indirekt kopplat till medarbetares livstillfredsställelse. 

 Undertryckande av känslor kan hos den enskilda individen leda till 

emotionell dissonans, vilket i sin tur kan förorsaka stress, utmattning och 

arbetsotillfredsställelse (Smith, Dorsey & Mosley, 2009; Lewig & Dollard, 2003). Orsaken till 

att undertryckande av emotioner inte haft någon betydelse i studien kan bero på att upplevda 

känslor inte utåt visas och därför förblir okända för omgivningen och därigenom inte påverkar 

medarbetares psykosociala välmående eller relation till närmaste chef. 

 Resultatet i studien visar att det finns en signifikant korrelation mellan 

livstillfredsställelse, socialt välmående och relation till närmaste chef. Detta stöds av tidigare 

studier som har visat att personer som har goda och tillfredställande relationer. känner högre 

livstillfredsställelse och välbefinnande i allmänhet (Diener & Seligman, 2002). Det är rimligt 
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att anta att livstillfredsställelse och psykosocialt välmående korrelerar eftersom det är snarlika 

begrepp. Då individer som är tillfredsställda med sitt liv också upplever att de mår bra. 

 Något som kan ha orsakat problem i studien är medarbetarnas olika 

förutsättningar till relationer med sina chefer utifrån organisatoriska skäl. Vissa medarbetare 

har haft daglig kontakt med sin chef medan andra har varit stationerade i skilda lokaler där 

spontana interaktioner inte uppstår. De medarbetare som dagligen träffar sin chef har 

förmodligen lättare att etablera en närmare relation till sin chef och därigenom skattat sin chef 

högre än de som endast har en professionell relation till chefen. Ett annat alternativt problem 

kan ha varit skyddandet av anonymitet vid insamlandet av medarbetarenkäterna. Cheferna har 

ansvarat för insamlandet av medarbetarenkäterna vilket innebär att det inte har varit möjligt 

att försäkra att de inte har sett medarbetarnas svar. Det kan ha inneburit att vissa medarbetare 

inte svarat sanningsenligt.   

 Tidigare forskning har visat att emotionsreglering och emotionsperception 

bland chefer påverkar den psykosociala arbetsmiljön vilket gör att medarbetarnas oro, stress, 

undergivenhet och nedstämdhet reduceras (Ali, Garner & Magadley 2011; Giardini & Frese, 

2006). Även gruppdynamik och samarbetsförmåga stärks om cheferna i arbetsgruppen har 

hög emotionell intelligens (Chang, Sy & Choi, 2012; Farth, Seo & Tesluk, 2012).  

 Denna studie kan komplettera tidigare forskning med att omvärdering av 

känslor och emotionsperception även påverkar medarbetares självupplevda 

livstillfredsställelse. Förslag till fortsatt forskning inom området är att upprepa samma 

undersökning för att därigenom stärka reliabiliteten. För att utveckla studien kan fler delar 

inom emotionell intelligens testas för att se vilka delar som har betydelse för hälsofrämjande 

ledarskap. Det är också möjligt att byta beroendevariablerna till exempelvis 

arbetstillfredsställelse, för att se om emotionsperception och emotionsreglering likaså 

påverkar medarbetarna. 

 Som tidigare nämnt är kostnaden för arbetsrelaterad stress bland företag 

mycket hög och därför är det viktigt att arbeta förebyggande för att minska dessa kostnader 

(Lloyd & Foster 2006). Genom att i rekryteringssituationer testa chefskandidaters förmåga till 

emotionsreglering och emotionsperception ges indikationer på hur bra kandidaterna är på att 

uppfatta och tolka känslouttryck vilket i sin tur kan förebygga arbetsrelaterad stress hos 

medarbetare. På befintliga chefer är det möjligt att med anpassade utbildningsprogram träna 

upp emotionell intelligens för att förebygga arbetsrelaterad stress, främja medarbetarnas, 

livstillfredsställelse och relationen till chefen. Därför kan det vara ekonomiskt försvarbart att 

kompetensutveckla chefers emotionella intelligens, där medarbetarna upplever problem i sin 
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relation till närmaste chef och har låg livstillfredsställelse (Kruml & Yockey, 2011). Att ha 

chefer som är bra på emotionsperception och omvärdering av känslor är en konkurrensfördel 

för den egna organisationen då tidigare forskning visat att medarbetare värderar trivsel på 

arbetsplatsen högre än löneökning och yrkesmässigt avancemang (Tews, Michel & Bartlett, 

2012). 
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Bilagor 

Bilaga 1, Chefsenkät 

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 att 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. 
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Bilaga 2, Medarbetarenkät 

Kod:____________ 

 

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som läser tredje året på Personal och 

Arbetslivsprogrammet. Den här enkäten ingår i vårt examensarbete som handlar om att 

undersöka hur chefers förmåga att tolka och hantera känslouttryck påverkar medarbetarnas 

självupplevda psykosociala välmående. Enkäten är anonym och materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. 

Vänligen notera enkätens baksida 

 

___________________________________________________________________________ 

Nedan finns fem påståenden du kan hålla med om eller inte hålla med om. För varje påstående 

markerar du till vilken grad du håller med om det genom att skriva in numret från skalan 1 - 7 

som bäst stämmer överens med vad du tycker i rutan framför påståendet. Var öppen och ärlig 

i dina svar.  

 

 

 

 

 

 

 

 Det mesta i mitt liv är nära mitt ideal.  

 Förutsättningarna för mitt liv är utmärkta.  

 Jag är nöjd med mitt liv.  

 

Så här långt har jag fått de saker jag anser 

viktiga i livet.  

 

Om jag kunde leva om mitt liv, skulle jag 

inte ändra nästan någonting.  

7 - Instämmer helt  

6 - Instämmer  

5 - Instämmer på ett ungefär  

4 - Varken instämmer eller inte  

3 - Instämmer inte helt  

2 - Instämmer inte  

1 - Instämmer inte alls  
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I allmänhet, skulle du säga att ditt psykosociala välmående är: 

(Kryssa det alternativ som bäst överensstämmer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 

Har ni några frågor angående enkäten eller undersökningen så är ni välkomna att höra av er 

till; Fredrik Bohlin tfn. 0739043016, Sam Bäckström tfn. 0736482182. 

 Utmärkt 

 Mycket bra.  

 Bra  

 Måttligt  

 Dåligt  

Markera det svar som bäst 

överrensstämmer med din åsikt 

 

Mycket 

sällan  

eller 

aldrig 

Ganska 

sällan 

Ibland Ganska 

ofta 

Mycket 

ofta eller 

alltid 

Om Du behöver, får Du då stöd och 

hjälp med Ditt arbete från Din 

närmaste chef? 

     

Om Du behöver, är Din närmaste 

chef då villig att lyssna på problem 

som rör Ditt arbete? 

     

Får Du uppskattning för Dina 

arbetsprestationer från Din närmaste 

chef? 

     


