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Abstract 

 
Service- och omvårdnadspersonal förväntas att ständigt vara glada och trevliga samtidigt som 

utbrändhet på grund av emotionsreglering antas vanligt inom branschen. Syftet med denna studie 

var att undersöka om emotionsreglering leder till sympatikusaktivering. Trettiofyra kvinnliga 

försöksdeltagare utsattes för falsk feedback med syftet att inducera stress. Därefter fick deltagarna 

uppgiften att läsa en text, där hälften instruerades att le, låta trevlig och agera som en säljare, medan 

andra hälften instruerades att läsa som det kändes naturligt. Hjärtfrekvens och hudkonduktans 

mättes kontinuerligt. De fysiologiska värdena jämfördes i samband med feedback-beskedet och 

presentationsuppgiften. Resultatet visade att den emotionsreglerande gruppen uppvisade högre 

förändringsvärde i hjärtfrekvens än den icke-emotionsreglerade gruppen under presentations-

perioden. Ingen skillnad visades för hudkonduktans. Resultaten diskuterades i termer av 

aktivitetsminskning i parasympatikus snarare än en aktivitetsökning i sympatikus.  
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“Säg det med ett leende”:  

Hur krav på emotionsreglering påverkar fysiologiska reaktioner   

 

Service- och omvårdnadsyrken kan vara psykiskt påfrestande då det kräver ett trevligt bemötande 

som kanske inte överensstämmer med den egna sinnesstämningen (Brotheridge & Grandey, 2002; 

Cho, Hecker & Martin, 2012). På arbetsplatsen uppstår det situationer som kan leda till negativa 

känslor (Parrot & Sabini, 1990). Dessa kan exempelvis bero på känslan av att ha presterat 

otillräckligt på jobbet. Att ständigt tvingas “skådespela” är påfrestande och kan långsiktigt leda till 

utmattningssyndrom, frånvaro och uppsägningar (Brotheridge & Grandey, 2002). En studie på 

sjuksköterskor visade att de som använde emotionsreglering i yrket och som samtidigt upplevde 

bristande kognitiv kontroll hade större frånvaro och lättare att drabbas av utbrändhet, än de som inte 

reglerade sina känslor (Schmidt & Diestel, 2014). Även forskning gällande rena kundserviceyrken 

visade på stora problem med sjukskrivningar som kunde härledas till emotionell utmattning och 

stress (Brotheridge & Grandey, 2002). 

Emotionellt arbete kan definieras som en process av emotionsreglering hos de anställda i 

enlighet med organisationens mål (Grandey, 2000). Emotionellt arbete har en stark koppling till 

kroppen, där de emotioner som visas upp i offentligheten kommuniceras genom ansiktsuttryck och 

kroppshållning (Hochschild, 1983, citerad i Grandey, 2000). Inom servicebranschen handlar det 

ofta om att bemöta kunden med ett glatt humör. Hoschschild gjorde åtskillnad mellan två olika 

typer av emotionsreglering; surface acting och deep acting. Surface acting innebär att ändra sina 

kroppsliga uttryck genom att till exempel le trots att det inte överensstämmer med den inre känslan. 

Deep acting innebär att modifiera sina inre känslor för att de ska stämma bättre överens med det 

kroppsliga uttrycket. Anställda inom kundservice som ofta ägnade sig åt surface acting hade högre 

risk för att erfara emotionell utmattning (Grandey, 2003). Däremot så visades ingen koppling 

mellan deep acting och emotionell utmattning. Snarare menar Gross och John (2003) att reapraisal, 

vilket kan liknas vid deep acting, kan ha en positiv effekt för hälsan. Enligt studier är reapraisal rent 
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ut av positivt relaterat till välmående, medan responsundertryckande (surface acting) är negativt 

relaterat till välmående. 

Service- och omvårdnadsyrken är tydligt kvinnodominerade (Statistiska centralbyrån, 2014). 

Andelen kvinnor inom yrkena undersköterska och sjukvårdsbiträde är över 90 %. Inom fackhandel 

och försäljaryrken representerar kvinnor mer än 60 % av de anställda. Det ställs högre krav på 

kvinnor än på män att utföra emotionsreglering (Hochschild, 1989, citerad i Morris & Feldman, 

1996) och kvinnor förväntas le mer än män (Birnbaum, Nosanchuk & Croll, 1980, citerad i Morris 

& Feldman, 1996). Dessa förväntningar kan antas leda till att kvinnor är mer uppmärksamma på de 

normer kring emotionsreglering som finns på arbetsplatsen (Kruml & Geddes, 2000).  

Studier på utövande av emotionsreglering i arbetet har fokuserat på långsiktiga 

konsekvenser i form av bland annat utmattningssyndrom (Brotheridge & Grandey, 2002) vilket 

uppstår som ett resultat av långvarig stress på kroppen (Währborg, 2009, s. 217). Det finns även 

studier som har undersökt hur emotionsreglering påverkar direkta fysiologiska reaktioner som beror 

på en aktivering av det sympatiska nervsystemet (Gross & Levenson, 1993, 1997; Hopp, 

Rohrmann, Zapf & Hodapp, 2010). Sympatisk aktivitet har undersökts bland annat genom 

användning av Electrodermal activity (EDA) och Electrocardiogram (EKG). EDA uppvisar 

aktiviteten i det sympatiska nervsystemet genom att mäta aktiviteten i svettkanalerna på hudens yta 

(Hugdahl, 1995, s. 101-102, 108). Detta görs genom mätning av förändringar av det elektriska 

motståndet i huden. Körtlarna i huden utsöndrar svett när personer upplever emotionell eller 

kognitiv stress (Hugdahl, 1995, s. 102). Genom EDA går det att undersöka både toniska och fasiska 

förändringar. Toniska förändringar sker långsamt under exponering av ihållande stimuli (Hugdahl, 

1995, s. 105). Den toniska aktivitetsnivån (hudkonduktansnivån) har bland annat att göra med ökad 

arousal över tid (Kilpatrick, 1972, citerad i Hugdahl, 1995, s. 106). Fasiska förändringar 

(exempelvis spontana fluktuationer) sker snabbt och är en konsekvens av emotionella och kognitiva 

krav från stimuli. Spontana fluktuationer uppstår vid avsaknad av stimuli, vid ihållande stimuli och 
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vid arousal och ångest. De kan beskrivas som antal fluktuationer per minut (Hugdahl, 1995, s. 105, 

107). EKG mäter hjärtfrekvens (Hugdahl, s. 174) som påverkas av både det sympatiska och det 

parasympatiska nervsystemet (Währborg, 2009, s. 149-151). Det sympatiska systemet verkar 

accelererande på hjärtat medan det parasympatiska systemet, som arbetar antagonistiskt med 

sympatiska systemet har en reducerande effekt på hjärtfrekvensen.   

I en studie av Gross och Levenson (1993) fick deltagarna se obehagliga filmklipp samtidigt 

som den ena gruppen fick i uppgift att dölja sina emotionella ansiktsuttryck medan den andra 

gruppen fick visa vad de kände. De som reglerade sina emotioner visade på ökad 

hudkonduktansnivå, ökad fingerpulsamplitud men en minskning i somatisk aktivitet och 

hjärtfrekvens jämfört med de som inte reglerade. Minskningen i hjärtfrekvens hos den 

emotionsreglerande gruppen kunde enligt författarna bero på en minskning i kroppslig aktivitet 

(inhibering av emotionella beteenden så som ansiktsuttryck) snarare än en minskning i arousal. 

Detta beror på att hjärtfrekvens regleras av parasympatikus via vagusnerven som verkar inhibitorisk 

på hjärtfrekvensen (Hugdahl, 1995, s. 88, 172). Det parasympatiska systemet är kroppens 

vilosystem och reglerar bland annat metabolisk aktivitet som mag- och tarmaktivitet (Breedlove & 

Watson, 2013, s. 37-38; Währborg, 2009, s. 149, 151). Vid en stressande situation aktiveras istället 

det sympatiska systemet. Undertrycks aktiviteten i det parasympatiska systemet konstant av det 

sympatiska systemet kan det få långsiktiga konsekvenser för kroppen (American Psychological 

Association, 2016). Dessa långsiktiga konsekvenser kan till exempel vara en förhöjd risk för 

infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar och problem med matsmältningen. 

Gross och Levenson (1997) har även undersökt effekterna av emotionsreglering vid 

nedstämdhet och glädje. Deltagarna, som antingen behövde dölja sina emotioner eller inte dölja sina 

emotioner, fick se en sorglig och en rolig film. Resultatet visade att deltagarna som 

emotionsreglerade visade sig ha ökad hudkonduktansnivå, ökad sympatisk aktivering av 

kardiovaskulära systemet samt ökad aktivering i andning jämfört med de som inte reglerade sina 
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emotioner. Under den roliga filmen visade deltagarna som emotionsreglerade på en minskning i 

hjärtfrekvens till skillnad från de som inte reglerade sina emotioner. Kortsiktiga effekter av 

emotionsreglering har också undersökts i ett experiment som efterliknade en kundservicesituation 

(Hopp et al., 2010). Där fick deltagarna agera säljare och utsattes för en arg och oförskämd kund. 

Hälften uppmanades att reglera sina känslor genom att agera trevligt medan andra hälften fick visa 

vad de kände. De som tvingades dölja sina känslor och agera vänligt mot kunden visade på ökat 

diastoliskt och systoliskt blodtryck jämfört med den grupp som inte behövde dölja sina känslor. 

I enlighet med valet av känsloframkallande filmer (Gross & Levensons, 1993, 1997) och 

valet av simulering av en arg kund (Hopp et al., 2010) betonar Nummenmaa och Niemi (2004) att 

affektinducering är ett effektivt verktyg att använda sig av inom emotionsforskning. För att skapa 

emotionell dissonans, det vill säga skapa en konflikt mellan uttryckta känslor och inre äkta känslor 

(Rafaeli & Sutton, 1987) i experimentella sammanhang, har olika emotionsinducerande tekniker 

använts. En av de mer effektiva metoderna vid skapandet av negativ affekt är success-failure 

manipulation (Nummenmaa & Niemi, 2004). Metoden används inom experiment där deltagaren får 

göra en uppgift och resultatet av uppgiften är manipulerat så att deltagaren antingen upplever 

framgång eller misslyckande. Författarna menar på att upplevelsen av antingen framgång eller 

misslyckande också kan uppnås genom manipulation av uppgiftens svårighetsgrad. Tanken är att 

den feedback som deltagaren får eller själva utförandet av uppgiften i sig, ska påverka personens 

tolkning och därmed den upplevda känslan. Enligt Atkinson (1957) beror människors 

känslomässiga upplevelse av att lyckas eller misslyckas på hur den egna förmågan värderas.  

Syftet med denna studie var att undersöka om utförandet av emotionsreglering ledde till ett 

direkt fysiologisk påslag. Detta undersöktes genom att en grupp emotionsreglerade medan den 

andra gruppen fick agera utifrån hur de kände. Samtliga deltagare fick falsk negativ feedback och 

sedan gjordes kontinuerliga mätningar av deltagarnas fysiologi. Hypotesen var att det kommer 

uppstå en skillnad i hjärtfrekvens och hudkonduktans mellan de två grupperna, där grupp ett som får 
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emotionsreglera (agera glatt/säljande) kommer få högre sympatikuspåslag än grupp två som får visa 

vad de känner (agera naturligt). Skillnaden i sympatikuspåslag antas ske genom en ökning av 

hjärtfrekvens och hudkondukansnivå samt fler spontana fluktuationer för den emotionsreglerande 

gruppen. 

 

Metod 

 

Deltagare 

Deltagarna i studien bestod av 34 kvinnliga studenter från olika terminer från service- och 

omvårdnadsprogram vid Mittuniversitetet. Rekryteringen av deltagare gjordes genom att 

försöksledarna gick ut och informerade om studien i samband med föreläsningar och vid 

universitetets café samt genom massutskick via studentmail och i facebookforum. Vid rekrytering 

togs potentiella deltagares mailadresser, telefonnummer samt programtillhörighet. Deltagarnas ålder 

varierade mellan 19–46 år där medelåldern var 25,8 år och typåldern 23 år. Den emotionsreglerande 

gruppen (N=17) hade en medelålder på 24.4 år och en typålder på 23 år. Den icke-

emotionsreglerande gruppen (N=17) hade en medelålder 27.3 på och fyra typåldrar på 23, 25, 26 

och 27 år.  

Material 

Ordförståelsetest. Ett för studien konstruerat ordförståelsetest bestående av 25 frågor med 

fem svarsalternativ per fråga. Orden hämtades från tidigare Högskoleprovs ordförståelsedelar 

(Provtips, 2016). Testet var ihopsatt för att vara extra svårt och syftet var att deltagarna enbart 

skulle få några rätt. Testet testades på förhand på en mindre grupp studenter för att säkerställa att det 

uppnådde en lagom svårighetsgrad. 
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Presentationstext. ”Pomodoro – Ett arbetsverktyg”. En presentationstext som handlade om 

en arbetsmetod vars syfte är att effektivisera arbete och förbättra välmående (Metodbanken, 2015). 

Syftet med att deltagarna fick läsa denna text var att den skulle efterlikna en verklig arbetssituation 

för en anställd inom service- och omvårdnadsyrken. Tanken med valet av texten var att den skulle 

överensstämma med den förenklade versionen av studiens syfte som deltagarna informerades om 

vid rekryteringen, (det vill säga undersökningen av kopplingen mellan stress och prestation i 

arbetslivet).  

Frågeformulär. Ett frågeformulär med tio påståenden om hantering av känslor utifrån två 

olika strategier: (1) reappraisal (bestående av sex påståenden) och (2) 

emotionsreglering/undertryckande (bestående av fyra påståenden). En sjuskalig skala som varierar 

mellan 1 (stämmer inte alls) till 7 (stämmer helt och hållet). Exempel på frågor: “När jag upplever 

negativa känslor, ser jag till att inte visa dem” och “ När jag vill känna mindre negativa känslor, 

ändrar jag på vad jag tänker om situationen.” (Gross & John, 2003). På grund av den mänskliga 

faktorn saknades följande påstående i frågeformuläret: “När jag vill känna mindre negativa känslor, 

ändrar jag på vad jag tänker på”.  

 

Apparatur 

EKG- och EDA-signalerna spelades in av BioPac-systemet MP150 med den tillhörande 

mjukvaran AcqKnowledge version 4.1.1. Kanalernas samplingsfrekvens var 1000 hz. Sladdarna 

som kopplade samman EKG-elektroderna med hårdvarusystemet var “LEAD110S-R, Shielded 

Pinch Lead RED 1 m TP” och “LEAD110S-W Shielded Pinch Lead WHT 1m TP”. 

Engångselektroderna (EKG) var “Biopac EKG-elektroder stress gel Vinyl 1-3/8”. 

Flergångselektroderna (EDA) var “Biopac EL254S. Shielded 4 mm electrode”. Klisterlappar till 

flergångslektroderna var “Biopac ADD208”. Gel till flergångselektroderna (EDA) var “Biopac 
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GEL 101”. Webbkameran hade upplösningen 320x256. Timern visades digitalt på en 9,7-

tumsskärm på en surfplatta.  

Design 

Studien byggde på en experimentell design bestående av en experimentgrupp (som fick 

emotionsreglera) och en kontrollgrupp (som fick visa vad de kände). Den första oberoende 

variabeln var emotionsreglering vars två lägen var emotionsreglering/icke-emotionsreglering. Den 

andra oberoende variabeln bestod av tre inomindividsmätningar, en föremätning (baseline), en 

mätning i samband med mottagande av negativ feedback (mattillfälle 1) och en mätning under 

presentationsuppgiften (mättillfälle 2). De beroende variablerna var hjärtfrekvens i BPM (beats per 

minute), hudkonduktansnivå i microsiemens och frekvens av spontana fluktuationer. Designen 

liknades vid en kontrollgruppsdesign med för- och eftermätning (Shadish, Cook & Cambell, 2002, 

s. 258). Deltagarna randomiserades till de två grupperna emotionsreglering och icke-

emotionsreglering.. Deltagare ett och två hamnade i emotionsregleringsgruppen, medan deltagare 

tre och fyra i icke-emotionsregleringsgruppen. Detta randomiseringsupplägg fortlöpte under hela 

datainsamlingsperioden På så sätt minimerades risken för att det skulle bli systematiska skillnader i 

hur deltagarna fördelades, både över tid (förmiddag/eftermiddag och vecka) och de två grupperna. 

Etiska aspekter  

Under utförandet av studien togs det hänsyn till etiska principer utifrån Vetenskapsrådets 

föreskrifter (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarnas medverkan och den insamlade datan var 

konfidentiell, det vill säga enbart forskargruppen hade tillgång till uppgifterna. Att bli filmad kan 

vara känsligt och deltagarna informerades både skriftligt och muntligt om att detta skulle ske. 

Deltagaren fick skriftlig information om experimentet och sedan möjlighet att bekräfta sitt 

samtyckte. Informationsprincipen tillämpades även på den debriefing som förekom i slutet av 
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experimentet då deltagaren fick reda på studiens egentliga syfte. Utifrån forskningsetiska kodex ska 

försökspersoner skyddas från skada och kränkning. För att minimera risken för negativa 

konsekvenser av undanhållande av information, debriefades deltagarna i slutet av experimentet 

istället för när datainsamlingen var fullständig. Affektinduceringen ansågs vara etisk försvarbar då 

den kan liknas vid situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.  

 
Procedur 

Deltagarna fick information om att studiens syfte var att undersöka “kopplingen mellan 

stress och prestation”. Datainsamlingen utfördes i psykologiavdelningens laboratorium. Deltagarnas 

uppgifter i form av ålder och hänthet samlades in. Försöksledaren mötte upp deltagaren iklädd en 

vit rock. Under den inledande fasen blev deltagarna informerade om sina rättigheter, studiens 

upplägg (med ett extra förtydligande kring filmupptagningen) samt fick skriva under en 

samtyckesblankett. Sedan applicerades två EKG-elektroder, en på var sida om deltagarens 

bröstkorg och två EDA-elektroder, en på deltagarens pek- och långfingertopp på den icke-

dominanta handen. EDA-elektrodernas placering på andra och tredje fingret möjliggör en 

upptagning av aktivitet inom samma dermatom (det vill säga mätningar från nerver som härrör från 

samma spinala segment) (Hugdahl, 1995, s. 115). Hudkonduktans och hjärtfrekvens mättes under 

hela experiment.  

Som första uppgift fick deltagarna göra ett ordförståelsetest. Testet gjordes för hand på 

papper och maxtid var åtta minuter. Deltagarna hade en timer bredvid sig som räknade ner tiden och 

där deltagarna på ett överskådligt sätt kunde se hur lång tid de hade kvar. Samtliga deltagarna fick 

därefter beskedet att deras resultat var sämre än vad tidigare forskning visat att andra studenter 

genomsnittligt presterat (det vill säga falsk negativ feedback).  

Som andra uppgift fick försöksdeltagarna presentera en text: ”Pomodoro – Ett 

arbetsverktyg”. De fick läsa från en utskriven A4-sida med text i typsnittet Arial storlek 13. Hälften 
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av deltagarna instruerades att läsa texten säljande; det vill säga leendes och med trevlig röst, medan 

den andra hälften fick läsa som det kändes naturligt. För att kontrollera att deltagarna följde 

instruktionen användes en webbkamera som spelade in deras presentation. Slutligen fick samtliga 

deltagare fylla i ett frågeformulär om hur de hanterade sina känslor under experimentet. Detta för att 

säkerställa att eventuella skillnader i fysiologiskt påslag berodde på manipulationen och inte på 

bakomliggande variabler som individuella skillnader i emotionsreglering. Detta undersöktes genom 

ett t-est där den emotionsreglande gruppens och den icke-emotionsreglerande gruppens skattningar 

för emotionsreglering och undertryckande jämfördes. Skattningar av de två känslohanteringstyperna 

jämfördes var och en för sig mellan de två grupperna och inga skillnader visades för respektive 

känslohanteringstyp. Då syftet delvis var dolt och intentionen var att försätta deltagarna i negativ 

affekt, avslutades experimentet även med en tydliggörande debriefing. Debriefingen innefattade en 

förklaring gällande studiens egentliga syfte, ett tydliggörande om att den feedback de fick var falsk 

samt att deras testresultat inte rättades.  

 

Databearbetning  

För att det skulle vara möjligt att plocka ut faktiska responser bearbetades den insamlade 

datan. Datan filtrerades till 20 hz (i vissa fall 10 hz) genom ett “low pass”-filter. För att kunna 

jämföra deltagarnas hjärtfrekvens och hudkonduktans under experimentets olika faser delades 

experimentet upp i tre perioder. Första perioden utgjordes av 15 sekunder innan deltagaren fått den 

första uppgiften (baseline), andra perioden utgjordes av 30 sekunder i samband med att deltagaren 

tog emot feedback (mättillfälle 1) samt tredje perioden utgjordes av 30 sekunder under den 

inledande fasen av presentationsuppgiften (mättillfälle 2). Förändringsvärdena för de fysiologiska 

variablerna hudkonduktansnivå (i microsiemens), spontana fluktuationer (i frekvens) samt 

hjärtfrekvens (i BPM) skapades genom att värdena för period ett (baseline) subtraheras bort från 

värdena under period två (feedback-perioden) och tre (presentations-perioden). Detta gjordes för att 
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se till eventuella skillnader i förändringar i de fysiologiska responsernas medelvärden mellan de två 

grupperna för mättillfälle 1 och mättillfälle 2. För att analysera datan gjordes mixade 

variansanalyser (Anova) samt t-test i datorprogrammet SPSS Statistics mixade variansanalyser 

(Anova) samt t-test.  

 
Resultat och Analys 

 

En plottning av de samplade medelvärdena för hjärtfrekvens över tid indikerar att det fanns en 

interaktionseffekt mellan mättillfälle och emotionsreglering, där den emotionsreglerande gruppen 

visade på lägre hjärtfrekvens än den icke-emotionsreglerande under mättillfälle 1, till att visa på 

högre hjärtfrekvens än den icke-emotionsreglerande gruppen under mättillfälle 2 (se Figur 1).  

 

 

Figur 1. Deltagarnas medelvärden sekund-för-sekund för hjärtfrekvens (i BPM) under baseline, mättillfälle 1 
och mättillfälle 2. Under baseline och mättillfälle 1 låg den emotionsreglerande gruppen strax under den icke-
emotionsreglerande gruppen. Under mättillfälle 2 visade istället den emotionsreglerande gruppen på högre 
hjärtfrekvens än den icke-emotionsreglerande gruppen. 
 
 

En 2 (emotionsreglera, icke emotionsreglera) x 2 (feedback-period, presentations-period) 

mixad Anova genomfördes för var och en av de tre beroende variablerna; hjärtfrekvens, 
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hudkonduktansnivå och spontana fluktuationer. Analysen för hjärtfrekvens visade att den 

emotionsreglerande gruppen (M=29.917) hade större förändringsvärde vid mättillfälle 2 (under 

presentations-perioden) än den icke-emotionsreglerade gruppen (M=17.680), medan ingen sådan 

skillnad visades för mättillfälle 1 (feedback-perioden) (M=7.878, respektive M=5.634), vilket 

visades av en interaktionseffekt mellan emotionsreglering och mättillfällen F(1,32)=5.039, p= 032, 

ηp
2=.136, och efterföljande t-test visade på effekt vid mättillfälle 2, t(32)=12, p=.041 (se Figur 2). 

Analysen för hjärtfrekvens visade även på en tendens till en huvudeffekt; den totala förändringen i 

medelvärdet för hjärtfrekvens skiljde sig åt mellan de två grupperna, där den emotionsreglerande 

gruppen hade en högre hjärtfrekvens (M=18,897) än den icke emotionsreglerande gruppen 

(M=11.657). F(1,32)=3.442, p=,073, np
2=.097. Denna tendens kan enbart förklaras som en bieffekt 

av interaktionseffekten. Analyserna för hudkonduktansnivå och spontana fluktuationer visade inte 

på några effekter eller tendenser till effekt.  

 
 
Figur 2. De genomsnittliga förändringsvärdena i hjärtfrekvens (BPM) under mättillfälle 1 och mättillfälle 2 för 
de olika grupperna. Värdena skapades genom att värdena under baseline subtraherades bort från värdena 
under mättillfälle 1 (feedback-perioden) och mättillfälle 2 (presentations-perioden). Stapeldiagrammet visar 
att det fanns en större skillnad mellan förändringsvärderna för den emotionsreglerande gruppen mellan 
mättillfälle 1 och mättillfälle 2, än vad det gjorde för den icke-emotionsreglerande gruppen.  
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Diskussion 

 

Resultatet stödde inte hypotesen om att den emotionsreglerande gruppen skulle visa på starkare 

sympatikuspåslag än den icke-emotionsreglerande gruppen. Resultatet visade istället på en 

signifikant skillnad i hjärtfrekvens mellan emotionsregleringsgruppen och icke-

emotionsregleringsgruppen vid mättillfälle 2, där emotionsregleringsgruppen visade på högre 

hjärtfrekvens än icke-emotionsregleringsgruppen. Då det inte gick att påvisa någon signifikant 

förändring av sympatikusaktivitet (genom EDA) är det rimligt att anta att ökningen i hjärtfrekvens, 

vilket påverkas av både sympatikus- och parasympatikusaktivitet, berodde på en minskning i 

aktivitet i parasympatikus eftersom systemen arbetar antagonistiskt (Breedlove & Watson, 2013, s. 

37-38; Währborg, 2009, s. 149, 151). 

Resultatet fann därmed inte stöd i tidigare forskningsresultat om direkta fysiologiska 

reaktioner på emotionsreglering (Gross & Levenson, 1993, 1997). Dessa studier visade på en 

ökning av aktivitet i det sympatiska nervsystemet genom en ökning i hudkonduktansnivå för den 

grupp som emotionsreglerande jämfört med den som inte emotionsreglerande. Den 

emotionsreglerande gruppen visade även en minskning i hjärtfrekvens jämför med den icke-

emotionsreglerande gruppen. Författarna tolkade minskningen i hjärtfrekvens som en konsekvens 

av att deltagarna som emotionsreglerade var mer stilla i kroppen (genom inhibering av beteenden så 

som ansiktsuttryck och kroppslig rörelse) än de som visade vad de kände. I denna studie 

instruerades samtliga deltagare istället att uttrycka emotionella beteenden. De som 

emotionsreglerande instruerades att utföra beteenden vars syfte var att skapa emotionell dissonans 

(Rafaeli & Sutton, 1987) (att läsa leendes med trevlig röst). De som inte emotionsreglerade 

instruerades istället att utföra beteenden som överensstämde med deras inre sinnesstämning (att läsa 

som det kändes naturligt). Att deltagarna i denna studie fick uttrycka emotionella beteenden istället 

för att enbart inhibera emotioner kan förklara varför hjärtfrekvensen inte minskade (Gross & 
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Levenson, 1993). Att hjärtfrekvensen istället ökade, samt ökade mer för den emotionsreglerande 

gruppen än den icke-emotionsreglerande gruppen skulle enligt författarna teori om hjärtfrekvens 

kunna bero på att deras uttryckta beteenden krävde mer kroppslig aktivitet än att läsa som det 

kändes naturligt. Detta behöver undersökas vidare i studier med liknande upplägg. 

Studien har ett flertal möjliga brister som kan ha påverkat resultatet. För att bättre säkerställa 

att resultatet berodde på emotionell dissonans som en följd av affektinduceringen och inte på att de 

två olika beteendena i sig skilde sig åt gällande kroppslig aktivering kunde fler kombinationer 

undersökts. Detta hade kunnat göras genom fyra grupper istället för två, där de resterande två 

grupperna fick positiv feedback och sedan instruktionen att läsa leendes med trevlig röst respektive 

positiv feedback och sedan instruktionen att läsa som det känns naturligt. För att ytterligare bekräfta 

effekten av denna studies affektinducering, borde ett t-test gjorts för att undersöka 

medelvärdesskillnaden mellan baseline-mätningen och mättillfälle 1. Detta för att kontrollera att 

den synliga skillnaden mellan tillfällena (se figur 1) verkligen var signifikant.  

Det finns också flera faktorer som kan ha influerat affektinduceringens effektivitet. 

Ordförståelsetestet var konstruerat för att vara svårt samtidigt som den falska feedbacken skulle ge 

deltagarna ytterligare en anledning till att känna sig något nedstämda (Nummenmaa & Niemi, 

2004). Om deltagarna däremot inte tyckte att provet var svårt eller trodde på feedbacken borde 

rimligtvis affektinduceringen inte fungerat lika bra. Att känna motivation och tilltro till sin egen 

förmåga är också en viktig parameter (Atkinson, 1957). Deltagarnas språkkunskaper i svenska 

språket kontrollerades inte innan de fick göra ordförståelsetestet och inte heller togs det någon 

hänsyn till att några av deltagarna inte hade svenska som modersmål. Dessa två faktorer kan ha 

påverkat motivationen. En annan faktor var att vissa deltagare var markant äldre än typåldern vilket 

kan ha gjort svårighetsgraden för enkel. Det fanns också flera deltagare som själva studerade 

psykologi och som därför var insatta i fenomenet kring emotionsreglering och/eller insatta i hur 
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psykologiexperimemt kan se ut och att det kan förekomma vilseledning i sådana, vilket kan ha gjort 

att de inte trodde på feedbacken. Om det hade gjorts en annan typ av affektinducering hade dessa 

faktorer kanske kunnat undvikas. Till exempel ifall deltagarna fått medverka i en (fiktiv) 

servicesituation i ett serviceyrke och behövt interagera med en arg kund (Hopp et al., 2010). Denna 

variant kräver dock skådespelare och bedömdes som för resurskrävande för ett arbete på denna 

nivå.  

Det är viktigt att ta dessa eventuella brister i beaktning inför liknande studier i framtiden. 

Denna studie i form av en kandidatuppsats med en ganska snäv tidsram gjorde det viktigare att få 

ihop cirka 34 deltagare än att vara alltför specifik i rekryteringen. Detsamma gällde frågan ifall 

studiens design skulle bestå av två eller fyra grupper, där det senare alternativet fick bortprioriteras. 

De individuella faktorer som till exempel språkkunskap och ålder, vilka varierade mellan deltagarna 

bör inte ha påverkat slutresultatet utifrån det urval som redan gjorts. Detta eftersom dessa faktorer 

bör jämnats ut eftersom att deltagarna randomiserades och analyseras på gruppnivå. Om det funnits 

mer tid och resurser varpå urvalet varit större och affektinduceringen förbättrats ytterligare, hade 

troligtvis individuella skillnader kunnat minskas. Ett större urval hade även förbättrat studiens 

design då det kunnat möjliggöra genomförandet av fyra grupper.  

En skillnad mellan denna studie och tidigare studier som kan ha påverkat resultatet är EDA-

elektrodernas placering. Gross och Levenson (1993) placerade elektroderna på pek- och ringfingret. 

I denna studie applicerades de istället på pek- och långfingret för att säkerställa att elektroderna tog 

upp aktivitet inom samma dermatom (Hugdahl, 1995, s. 115). För en studie på högre nivå hade det 

varit rimligt att ta hänsyn till bakgrundsfaktorer som intag av koffein och rökning eftersom detta 

kan påverka hudkonduktans (Schulter & Papousek, 1992). Då detta är en kandidatuppsats har denna 

bakgrundsinformation, på grund av praktiska samt etiska skäl (känsliga personuppgifter) inte 

inkluderats.  
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Emotionsreglering där en person förväntas dölja sitt inre sinnestillstånd samt agera ut falska 

emotionella beteenden är vanligt förekommande inom service- och omvårdnadsyrken (Brotheridge 

& Grandey, 2002). Eftersom service- och omvårdnadsyrken är starkt kvinnodominerade (Statistiska 

centralbyrån, 2014) och det ställs högre krav på kvinnor än på män att utföra emotionsreglering 

(Hochschild, 1989, citerad i Morris & Feldman, 1996) är det rimligen kvinnor som främst påverkas 

av emotionellt arbete. Studiens resultat, som pekar på att emotionsreglering leder till en minskning i 

parasympatikusaktivitet, kan ha konsekvenser för personal inom detta område då det 

parasympatiska systemet är avgörande för kroppens återhämtning (Währborg, 2009, s. 149, 151). 

En obalans mellan systemen kan leda till ohälsa i form av bland annat kronisk stress och 

matsmältningsproblem (American Psychological Association, 2016).  
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Bilagor 

Ordförståelsetest 

 

1. expo 

A reportage 

B överskott 

C utförsäljning 

D utställning 

E undersökning 

 

2. gå i kvav 

A möta hinder 

B hemlighålla 

C bli bitter 

D motarbeta 

E gå under 
 

3. pagod 
A musikinstrument 

B segelbåt 

C tempelbyggnad 

D ämbetstitel 

E färgämne 

 

4. epik 

A modern teater 

B kyrkomusik 

C dramatisk vändning 

D berättarkonst 

E underliggande budskap  
 

 

 

 

 

5. pjosk 

A. fånigt prat 

B överdriven omsorg 

C inbillningssjuka 

D kärleksgnabb 

E pedantisk noggrannhet  
 

6. påstötning 

A Påminnelse 

B Påverkan 

C Påslag 

D Påhälsning 

E Påfrestning 
 

7. utmönstra  

A beskriva 

B fundera ut  

C överdriva 

D gallra ut 

E utveckla 

 

8. servitut 

A undertecknande av fördrag 

mellan stater 

B inskränkning i 

fastighetsägarens 

bestämmanderätt över egen 

mark 

C dom eller beslut som kan 

utgöra norm för liknande fall 

D regler för tjänstetillsättning 

inom statliga verk 

E uppdelning av egendom i 

samband med arvskifte 

 

9. datortomografi 

A skiktröntgen 

B ultraljudsundersökning 

C strålbehandling 

D cellgiftsbehandling 

E blodanalys    

 

10. antiseptisk 
A utvärtes 
B smärtlindrande 
C motståndskraftig 
D verkningslös 
E bakteriedödande 
 

11. allusion 
A. anpassning 
B drömbild 
C tillägg 
D förvirring 
E anspelning 

 

12. esperanto 

A teckenspråk 

B utdött språk 

C inhemsk språk 

D konstgjord språk 

E kyrkospråk 
 

13. kornisch  
A gardinlist  
B tavelram  
C brädfodring  
D vägglampa  
E takmålning 
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14. ratificera  
A överklaga  
B avslå  
C godkänna  
D sammanställa  
E förväxla 

 

15. sufflera 
A viska repliker 
B kämpa emot 
C skydda mot sol 
D vispa till skum 
E Skära upp kött 

 

16. invektiv 
A förolämpande tal 
B värmestrålning 

C symbolisk handling 
D inbjudan 
E sinnrik anordning 
 

17. inhösta 

A få 

B stjäla 

C förena 

D avvakta 

E hinna ifatt 
 

 

 

 

18. atoll 

A bergskedja 

B vulkan 

C djuphavsgrepp 

D korallrev 

E halvö 

 

19. alludera på  

A vänta på  

B fundera på  

C anspela på  

D se ner på  

E hoppas på 

 

20. axiom 
A grundsats 
B ensidighet 
C nytt perspektiv 
D visdomsord 
E jämvikt 

 

21. cirrus 

A klätterväxt 

B leversjukdom 

C stjärnformation 

D molntyp 

E dryckesbägare 

 

 

 

 

22. anbelanga 

A anse 

B bevara 

C uppfatta 

D angå 

E avstå 

 

23. malör 

A missöde 

B gräl 

C plåga 

D försummelse 

E förlust 
 

24. arkaism 

A försvenskat uttryck 

B bildligt uttryck 

C ålderdomligt uttryck 

D målande uttryck 

E överflödigt uttryck 

 

25. misstroendevotum 

A formell begäran om att få 

lämna en offentlig anställning 

B anmälan om ministerstyre 

C intern kritik av offentlig anställd 

D riksdagsomröstning om 

förtroende för regeringen 

E misstanke om dolda 

löneförmåner inom offentliga 

arbeten  
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Information- och samtyckesblankett 

 
 

Avdelning för psykologi 
 

Samtycke 
 

Prestation och stress 
 
 

• Jag har läst informationsbladet. 
 

• Jag anser att jag har fått tillräcklig information om studien. 
 

• Jag samtycker till att delta i forskningen. 
 

• Jag förstår att om jag deltar i forskningen så är jag fri att avbryta mitt deltagande när som 
helst och utan att ange skäl. 

 
• Jag godkänner att data från mitt deltagande används anonymiserat i vetenskapliga 

ändamål (publicering i vetenskapliga tidskrifter, på konferenser etc.). 
 
 

Undertecknat 
 
_____________________________ 
 
Namn (textat) 
 
_____________________________ 
 

Datum 
 
____________ 
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Information 
 

Prestation och stress 
 
Allmän introduktion 
I arbetslivet ställs höga krav på prestation samtidigt som många tvingas sjukskriva sig på grund av 
utbrändhet. Syftet med denna studie är att undersöka hur kopplingen mellan prestation och 
fysiologisk stress ser ut.  
 
Vad kommer jag vara ombedd att göra om jag väljer att delta? 
Du kommer att bli ombedd att först göra en mindre ordkunskaps-uppgift. Därefter kommer du bli 
ombedd att läsa upp en kortare text framför en kamera som spelar in ljud och bild. Av praktiska 
skäl spelar kameran in under hela experimentet. Medan du gör dessa två uppgifter kommer du att 
ha elektroder fästa i handen och runt bröstkorgen. Slutligen kommer du att få fylla i en kort 
skattningsskala över hur du hanterar känslor. Experimentet innebär ingen risk för deltagarna.  
 
Kommer mina uppgifter att vara anonyma? 
Det är enbart vi som skriver denna C-uppsats och vår handledare som har tillgång till personliga 
uppgifter. Endast sammanfattande data på gruppnivå - alltså inte resultat från enskilda individer - 
kommer att användas i vetenskapliga publikationer eller presentationer av denna studie.  
 
Kan jag dra mig ur studien? 
Om du bestämmer dig för att ta del och sedan ångrar dig, antingen innan du börjar 
undersökningen eller under experimentets gång, kan du göra detta utan att ange skäl, och om du 
önskar kommer dina uppgifter fram till dess att raderas.  
 
Var kan jag få ytterligare information? 
 
Anders Flykt anders.flykt@miun.se 
Ida Lundström idlu1400@student.miun.se 
Elin Andersson elan1212@student.miun.se 
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Emotionshanteringsenkät 

 
Var vänlig markera med en siffra mellan 1 (stämmer inte alls) och 7 (stämmer helt och hållet) för 
varje nedanstående påstående.  
 
Svara utifrån hur du hanterade dina känslor under just detta experiment: 
 
___ 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 på vad jag tänker på.  
 
___ Jag håller mina känslor för mig själv. 
 
___ När jag befinner mig i en stressande situation, tänker jag på situationen på ett annat 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 på vad jag tänker om situationen.  
 
___ När jag vill känna mer positiva känslor, ändrar jag på vad jag tänker om situationen.  
 
___ När jag upplever positiva känslor, är jag noga med att inte visa dem. 
 
 

  



“Säg det med ett leende”: Hur krav på emotionsreglering påverkar fysiologiska reaktioner 
 

 
26 

Presentationsuppgift 

Använd pomodoro – metoden som ökar både välmående och effektivitet i arbetet. 

Pomodorometoden är ett tidsplaneringsverktyg. Det är ett sätt att bli mer effektiv 

och organisera sin tid. Arbetet delas upp i koncentrerade faser om 25 minuter och 

därefter är det dags för en paus.  

Så här går det till: 

• Skriv ner alla uppgifter du har att göra framöver. 

• Välj ut de uppgifter du ska göra idag och skriv ner dem i en ny lista. 

Fundera på hur många pomodoro varje uppgift tar – en pomodoro är 25 

minuter. Exempel: Skriv mötesanteckningar, 2 pomodoro. 

• Välj en uppgift, sätt en timer på 25 minuter. Börjar jobba med den första 

uppgiften, ENBART den uppgiften. Gör det lätt för dig genom att stänga 

av notifikationer från mail och ljudet på mobilen. 

• Om det dyker upp nya arbetsuppgifter under tiden – då parkerar du 

dessa genom att du antecknar dem och tar itu med dem efter att din 

pomodoro är slut. 

• När tiden är ute drar du ett streck bredvid den första uppgiften för att 

markera 1 pomodoro. 

• Ta nu en paus på några minuter då du passar på att resa dig från ditt 

skrivbord. 

• Efter pausen ställer du timern igen och påbörjar nästa pomodoro. Om din 

första arbetsuppgift inte hann bli klar under 1 pomodoro så fortsätter du 

med den tills den är färdig, till exempel “skriv mötesanteckningar”, även 

om det tar flera pomodoro. 

• Efter 4 pomodoro är det alltid dags för en längre paus. Här kan man 

passa på att äta något och byta miljö för en stund.  
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E-mail för rekrytering av deltagare 

 

Ämne: Rekrytering av kvinnliga deltagare till experiment 

Hej! 

Vi söker dig till vårt experiment om kopplingen mellan prestation och stress. Inom arbetslivet ställs 

det ofta höga krav på att prestera samtidigt som många lider av det. Utmattningssyndrom är till 

exempel ett vanligt skäl för sjukskrivning. Detta fenomen vill vi belysa. Experimentet är en del av 

vår C-uppsats och vi hoppas att så många som möjligt tycker det känns spännande att delta. Som 

extra morot lottar vi ut ett presentkort till SF-bio bland deltagarna. 

 

Hur? Du kommer få göra två enklare uppgifter som representerar arbetsuppgifter samtidigt som vi 

mäter din fysiologi i form av hjärtfrekvens och hudkonduktans. Det tar cirka 30 min per deltagare. 

Vem? Du som identifierar dig som kvinna och har svenska som modersmål. 

Var? I P-huset, labb P1215. Från framsidan av P-huset: Gå in genom huvudentrén, sedan vänster 

och genom dörren med texten “avdelning för psykologi”. Efter det följ skyltningen mot psykologi-

labb. Det står “Deltagaringång” på dörren. Vi möter upp dig utanför labbet. 

När? Klockan 8–12, 13–16, vardagar från 10/11 till 30/11. 

 

Följ denna länk och boka en tid i Doodle. Skriv din e-postadress och ditt namn i rutan för den tid du 

vill ha: http://doodle.com/poll/ckcyem4midf4vsv4 

 

Hör av dig om du har några frågor: 

idlu1400@student.miun.se 

elan1212@student.miun.se 
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