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Sammanfattning 

Denna studie, som är av utforskande karaktär, förenar de två forskningsområdena emotionell intelligens 

och autenticitetsklimat. Studien syftar till att undersöka om ledares emotionella intelligens har betydelse 

för autenticitetsklimatet i arbetsgrupper som har emotionella arbeten. Utöver detta är syftet även att 

undersöka hur ledarnas emotionella intelligens och arbetsgruppernas autenticitetsklimat är i 

arbetsgrupper som har emotionella arbeten. Detta undersöks genom en kvantitativ enkätundersökning 

utförd bland ledare och tillhörande arbetsgrupper inom sjukvården och polisen. Ledarna fick besvara en 

enkät om deras emotionella intelligens och arbetsgruppen fick besvara en enkät om arbetsgruppens 

autenticitetsklimat. Resultatet visade att ledarnas emotionella intelligens och arbetsgruppens 

autenticitetsklimat generellt sett var högt. En multipel regressionsanalys visade att användning av 

emotioner för att underlätta prestation var den EI dimension som hade högst betavärde, därefter kom 

reglering av emotioner inom individen, sedan kom bedömning och identifiering av emotioner hos 

andra individer och slutligen bedömning och uttryck av emotioner inom individen. Reglering av 

emotioner inom individen var den enda av EI dimensionerna som hade en signifikant betydelse för 

arbetsgruppernas autenticitetsklimat. Inget signifikant samband mellan ledarens emotionella intelligens 

och arbetsgruppens autenticitetsklimat uppmättes, inte heller mellan ledarens emotionella intelligens i 

respektive EI dimension och arbetsgruppens autenticitetsklimat.  
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Abstract 

This exploratory study combines two areas of research; emotional intelligence and climate of 

authenticity. The aim of the study is to investigate whether the leader’s emotional intelligence has an 

effect of the climate of authenticity in teams with emotional labor. In addition to this the study also aim 

to explore the level of emotional intelligence of leaders and the climate of authenticity in teams with 

emotional labor. This is investigated through a quantitative survey among leaders and their teams in 

health care and the police. The leaders´ were asked to answer a survey about their emotional intelligence 

and the team were asked to answer a survey about the teams´ climate of authenticity. The result showed 

a high level of emotional intelligence and climate of authenticity overall. A multiple regression analysis 

showed that use of emotion was the emotional intelligence dimension with the highest beta value, 

thereafter comes regulation of emotions, followed by others emotional appraisal and finally self 

emotional appraisal. Regulation of emotions was the only emotional intelligence dimension with a 

significant effect on the teams climate of authenticity. No significant relationship between the leaders´ 

emotional intelligence and the teams climate of authenticity where found, nor between the leaders´ 

emotional intelligence in each dimension and the climate of authenticity of the team.  

 

Keywords: climate of authenticity, emotional intelligence, emotional labor, emotional demands, 

leadership  
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Inledning 

Den psykiska ohälsan i Sverige ökade med 129% från 2011 till 2017 (Försäkringskassan, 2017). I 

arbetslivet är sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa ett stort problem. Den psykiska ohälsan utgjorde 

2017 cirka 46% av alla pågående sjukskrivningar och är den vanligaste orsaken till att såväl män som 

kvinnor är sjukskrivna. De som arbetar inom kontaktyrken är särskilt utsatta, majoriteten av dessa är 

kvinnor som arbetar inom offentlig sektor. Det finns många olika anledningar till att psykisk ohälsa 

uppstår och har sitt ursprung i både genetik och miljö (Vårdguiden, 2019). En fråga värd att ställa sig 

är; går det att göra något för att minska den psykiska ohälsan i arbetslivet? Det finns tre olika 

tillvägagångssätt för att arbeta med människors hälsa (Kostenius & Lindqvist, 2006). Det 

traditionella/vanligaste sättet är att behandla sjukdomen. Ett annat sätt är att arbeta med att förebygga 

sjukdom och där fokus är på varför och hur människor går från att vara friska till att bli sjuka. Det tredje 

sättet innebär att fokus ligger på att identifiera vad det är som bidrar till hälsa hos människan. För att 

förstå hur psykisk ohälsa kan minskas behövs med andra ord en förståelse för varför och hur människor 

blir sjuka, samt vad som kan bidra till ökad hälsa hos människan. I arbetslivet finns det goda möjligheter 

att såväl förebygga psykisk ohälsa som att främja hälsa. Forskning har visat att det bland annat finns en 

koppling mellan psykisk ohälsa och psykiskt ansträngande arbete, att inte uppleva balans mellan 

ansträngning och belöning, låg kontroll, höga krav samt rollkonflikter (Forte, 2015). Det har vidare 

visat sig att en bidragande faktor i arbetslivet för hur en individ mår är ledarens beteende, vilket kan ha 

både en positiv och negativ inverkan på individens hälsa (Nyberg, 2009; Skakon, Nielsen, Borg & 

Guzman, 2010). Det är exempelvis positivt för medarbetarnas hälsa att ha en ledare som är 

relationsorienterad, inspirerande, stresstålig, bryr sig om de underställda, skapar delaktighet samt kan 

bidra med struktur till dem som känner sig stressade och osäkra. Det är i kontrast till detta negativt för 

individens hälsa om ledarens fokus endast är på resultat utan att ta hänsyn till de underställda, inte ger 

de underställda möjlighet till kontroll, har fokus på bestraffning, samt inte kan hantera relationen och 

trivsel bland de underställda (Skakon et al., 2010). 

 

Ett annat område som inte är särskilt uppmärksammat men som kan leda till negativa konsekvenser för 

individen i form av utbrändhet och stress, är emotionella krav i arbetet (Eklöf, 2017). Begreppet 

emotionella krav står för att individen i sitt arbete behöver behärska sina känslouttryck/visa känslor som 

hen egentligen inte känner. Anledningen till att emotionella krav uppstår är att individen förväntas agera 

på ett professionellt sätt. Exempel på yrkesgrupper som i sitt arbete möter emotionella krav är 

vårdpersonal och poliser (Bakker & Heuven, 2006). Forskningen har visat att ett högt autenticitetsklimat 

kan minska risken att emotionella krav i arbetet leder till utbrändhet (Grandey, Foo, Groth & Goodwin, 

2012). Autenticitetsklimat kan definieras som den gemensamma uppfattningen medlemmarna i 

arbetsgruppen har om huruvida det är accepterat och värderat att i arbetsgruppen visa känslor, särskilt 

negativa känslor öppet inför andra i arbetsgruppen. Eftersom ett högt autenticitetsklimat har en positiv 

inverkan på medarbetarnas hälsa, bör det vara eftersträvansvärt att arbetsgrupper har ett sådant klimat. 

Hur skapas då ett autenticitetsklimat? Autenticitetsklimatet kan enligt Grandey et al. (2012) härledas till 

individernas personlighet, observationsinlärning, utbildning och arbetsledarens feedback. Även ledarens 

sinnesstämning har en betydelse för vilka känslor som visas i en arbetsgrupp (Sy, Côté & Saavedra, 
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2005). När ledare har en mer positiv sinnesstämning, i jämförelse med en mer negativ, uttrycker 

individerna i arbetsgruppen mer positiva och mindre negativa sinnesstämningar. Individer har samtidigt 

olika förmågor att hantera känslor och emotioner (Mayer & Salovey, 1997), vilket kallas emotionell 

intelligens. Emotionell intelligens (EI) involverar närmare bestämt förmågan att uppfatta känslor 

korrekt, värdera och uttrycka känslor, att gynna tänkandet med hjälp av känslor, förstå känslor och ha 

kunskap om känslor, samt reglera känslor för att främja emotionell och intellektuell tillväxt (Mayer & 

Salovey, 1997). Autenticitetsklimat handlar med andra ord sammanfattningsvis om uppfattningen om 

hur accepterat och värderat det är i arbetsgruppen att uttrycka känslor. Vidare tycks ledaren ha betydelse 

för vilka känslor som uttrycks i en arbetsgrupp, samtidigt som EI ger individer förutsättningar för att 

hantera känslor och emotioner. En följdfråga i förhållande till detta är om ledarens EI kan ha betydelse 

för arbetsgruppens autenticitetsklimat? Detta, vilket är ett nytt område inom forskningen, utforskas i 

denna studie. Studien genomförs genom en undersökning utförd bland poliser och vårdpersonal i 

Norrbotten. Nedan följer teorier och tidigare forskning om de olika forskningsområden som studien 

berör; ledarskap, emotionella krav, emotionellt arbete, emotionell intelligens och autenticitetsklimat. 

Teoretiskt ramverk 

Emotionellt arbete och emotionella krav  

Att reglera och använda känslor i arbetet kallas emotionellt arbete (Eklöf, 2017). Emotionellt arbete kan 

ske på olika nivåer (Wharton, 2009). Det kan dels ske genom deep acting (på en djup nivå), individen 

försöker då känna på samma sätt som hen förväntas känna (Hochschild, 2003). Detta medför att 

individen faktiskt känner de känslor som hen uppvisar. Emotionellt arbete kan även ske genom surface 

acting (på en ytlig nivå), individen visar då upp känslor utan att egentligen känna dem. Tidigare 

forskning (Grandey et al., 2012) har visat att det finns ett väletablerat samband mellan surface acting och 

utbrändhet. Att bete sig på ett sätt som inte överensstämmer med de känslor individen faktiskt känner 

kallas emotionell dissonans och kan bland annat leda till alienation från individens egna känslor, dålig 

självkänsla och depression (Zapf, 2002). Emotionellt arbete medför vidare emotionella krav på dem som 

utför arbetet (Eklöf, 2017).  

 

Två yrkesgrupper som i sitt arbete möter emotionella krav är poliser och vårdpersonal, i båda yrkena är 

reglering av känslor en del av yrkesrollen (Bakker & Heuven, 2006). De emotionella kraven i arbetet 

för poliser och vårdpersonal kan vara att möta död, sjukdom, våld, eller olyckor. Vid t.ex. 

konfliktsituationer krävs det att polisen behåller ett lugn och inte uppvisar de känslor (t.ex. rädsla) som 

de kanske egentligen känner. I andra situationer bör samtidigt poliserna visa medkänsla och förståelse 

t.ex. gentemot brottsoffer. På ett liknande sätt måste sjuksköterskor växla mellan en viss känslomässig 

distans mot patienterna för att säkra ett professionellt förhållningssätt, och samtidigt visa omtänksamhet 

och medkänsla även om de faktiskt inte där och då känner det. Det har visat sig att de emotionella krav 

som vårdpersonal och poliser ställs inför gör att de upplever emotionell dissonans (Bakker & Heuven, 

2006). Forskning bland poliser har visat att den emotionella dissonansen som upplevs är relaterad till 

upplevd utmattning vid arbetsdagens slut (Gelderen, Bakker, Konijnc & Demeroutid, 2011). Bland de 
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vanligaste negativa känslorna som undertrycktes återfanns känslorna ilska, avsky och sorg. Det är i 

synnerhet undantryckandet av avsky, som är en förklaring till utmattningen poliserna upplever i slutet 

av arbetsskiftet (Gelderen et al., 2011).  

Emotionell intelligens (EI) 

Begreppet emotionell intelligens (EI) består av en rad olika mentala förmågor (Salovey & Mayer, 1990).  

För att förstå vad EI är bör begreppen emotioner och intelligens utforskas var för sig (Mayer & Salovey, 

1997). Emotioner hör till den så kallade emotionella sfären av mentala förmågor och definieras som 

kortvariga sinnestillstånd, exempelvis lycka, ilska eller rädsla. Emotioner kan variera i hur 

behagliga/obehagliga de upplevs samt hur upphetsande/lugna de upplevs. Intelligens hör till den så 

kallade kognitiva sfären av mentala förmågor, som är kopplat till minne, resonemang, omdöme och 

abstrakt tänkande. EI förenar emotioner med intelligens genom att emotioner främjar en intelligentare 

tankeförmåga och att tänkandet kring emotioner sker på ett intelligent sätt. Individer med högt EI 

tenderar att vara mer socialt kompetenta och betraktas som mer interpersonellt känsliga1, jämfört med 

individer med lägre EI (Salovey & Mayer, 1990). Det har även visat sig att högre EI ökar sannolikheten 

för att en individ ska utföra sitt arbete på ett bra sätt om individen har ett emotionellt arbete (Wong & 

Law, 2002). EI består av fyra olika dimensioner (Mayer & Salovey, 1997; Salovey & Mayer, 1990): 

 

1.Bedömning och uttryck av emotioner inom individen (self emotional appraisal [SEA]). Denna 

dimension handlar om individens förmåga att förstå sina egna emotioner och kunna uttrycka dessa 

naturligt. Individer som har en god förmåga i detta kommer att känna och erkänna sina emotioner 

bättre än andra individer, vilket gör att de snabbare kan uppfatta och reagera på sina egna emotioner 

och även uttrycka dessa emotioner till andra. 

 

2.Bedömning och identifiering av emotioner hos andra individer (others´ emotional appraisal [OEA]). 

Denna dimension handlar om individens förmåga att uppleva och förstå emotioner hos människorna 

runt omkring en, exempelvis genom att uppfatta icke-verbala emotioner som ansiktsuttryck hos andra. 

Individer som har en god förmåga i detta är känsligare för andras emotioner och har förmågan att tänka 

sig in i andra människors tankesätt, vilket förutsätter empatisk förmåga2. Dessa förmågor gör att 

individen kan bedöma andras emotionella responser korrekt och därigenom anpassa sitt beteende efter 

dessa responser på ett lämpligt sätt.  

 

3.Reglering av emotioner inom individen (regulation of emotion [ROE]). Denna dimension handlar om 

individens förmåga att reglera sina emotioner. Att reglera emotioner berör dels individens förmåga att 

reglera hur hen agerar utifrån emotionerna. Om det exempelvis uppstått ett problem som gör att en 

individ upplever ilska, kan en individ med en hög förmåga reglera sin ilska och istället försöka lösa 

situationen genom att diskutera problemet på ett lugnt och sakligt sätt. Att reglera emotioner berör även 

                                                
1 Individer som är mer interpersonellt känsliga är mer medveten om, och känslig för, andras människors 
emotioner och beteende (Salovey & Mayer, 1990) 
 
2 Empati är förmågan att förstå andras känslor och att återuppleva dem själv (Mayer & Salovey, 1997).  
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individens förmåga att reglera hur hen tänker kring emotioner. En individ med en hög förmåga i detta 

kan exempelvis värdera negativa emotioner som hanterbara och övergående, i kontrast till att värdera 

dem som svårhanterliga och långvariga.  

 

4.Användning av emotioner för att underlätta prestation (use of emotion [UOE]). Denna dimension 

handlar om individens förmåga att använda emotioner för att rikta dem mot personlig prestation och 

konstruktiva aktiviteter. En individ som har en god förmåga kan använda emotioner till att, med 

utgångspunkt i sitt emotionella tillstånd, ägna sig åt kreativt skapande. Individen kan även använda 

emotioner till att förutse tänkbara emotionella konsekvenser vid framtida problem. Att göra detta 

underlättar individens prestation vid problemlösning, eftersom att även de emotionella konsekvenserna 

tas med i beräkningen och inte enbart de praktiska konsekvenserna. Detta kan exempelvis visa sig 

genom att en individ med en god förmåga i detta kan föreställa sig hur det kan kännas att börja på ett 

nytt jobb och därigenom ta hänsyn till detta i beslutet om att tacka ja eller nej till jobbet.  

 

De fyra olika dimensionerna av EI är även sammanlänkade med varandra och har en ömsesidig påverkan 

på varandra (Wong & Law, 2002). Hur denna sammanlänkning och ömsesidiga påverkan kan se ut kan 

förstås genom följande exempel. Innan individen kan reglera sina emotioner (ROE) och använda 

emotionerna för att underlätta prestation (UOE), bör individen ha en god förståelse för sina emotioner 

(SEA). Individens förståelse för sina emotioner är i sin tur relaterad till förmågan att förstå andras 

emotioner (OEA), då många av individens egna emotionella responser är stimulerade av emotioner hos 

andra individer (Wong & Law, 2002).  

Värdet av att ledare har emotionell intelligens  

Forskning har visat att ledarens EI är en nyckel till att skapa ett positivt organisationsklimat3 där anställda 

är motiverade att göra sitt bästa i arbetet (Yoder, 2004). Forskning har vidare visat att EI-kompetenser 

som har en betydande inverkan på organisationsklimatet är; att utveckla medarbetare, teamwork och 

samarbete, organisatorisk medvetenhet, förmågan att upprätthålla relationer, empati, respekt och öppen 

kommunikation. När ledaren använder EI i sitt ledarskap kan ett organisationsklimat skapas där 

medarbetarna har empowerment4. Det har även visat sig att ledarens EI är positivt relaterat till 

arbetstillfredsställelse och organisatoriskt medborgarskapsbeteende5 (eng. organizational citizenship 

                                                
3 Organisationsklimat representerar de anställdas gemensamma perception av hur organisationens miljö 
fungerar, vilket kan härledas till de attityder, känslostämningar och beteenden som finns inom organisationen 
(Furnham & Goodstein, 1997). 
 
4 Empowerment är idén om att återge kraft till den enskilda individen och att ge människor hjälp till självhjälp 
(Forsberg, & Starrin, 1997, refererat i Kostenius & Lindqvist, 2006), vilket görs genom att stärka individens 
kunskap, kompetens och självförtroende i syfte att denne på egen hand ska kunna göra medvetna val. 
      
5 Organisatoriskt medborgarskapsbeteende är beteenden hos medarbetare som inte är en del av vad deras 
formella roll kräver av dem, men som ändå gynnar organisationen (Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter, 
1990) 
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behavior) bland underställda (Wong & Law, 2002). Forskning har även visat att om ledaren upplevs ha 

hög EI vid organisatoriska förändringar, så påverkar det de underställda att dela med sig av sina 

emotioner (Smollan & Parry, 2011). Ledare som upplevdes ha lågt EI kan i kontrast till detta influera 

underställda att dölja sina känslor, till följd av ledarens sinnesstämning. Om ledaren exempelvis, vid 

tidigare situationer när de underställda visat känslor, inte kunnat kontrollera sin ilska tenderar de 

underställda att dölja sina egna känslor vid organisationsförändringar. Detta kan i sin tur leda till sämre 

välmående för de underställda, samt en försämrad attityd till förändring.  

 

Ny forskning har vidare visat en positiv korrelation mellan EI och ledarstil, det vill säga att EI påverkar 

ledarstilen (Maamari & Majdalani, 2017). Resultatet visade att den transformativa ledarstilen gav den 

högsta korrelationen och förklaringsvärdet till EI, jämfört med den transaktionella ledarstilen.  Bass 

(1999) belyser skillnaden mellan transformativt och transaktionellt ledarskap genom citatet “The 

transformational leader emphasizes what you can do for your country; the transactional leader, on what 

your country can do for you”. Bass redogör vidare för att en ledare med en transaktionell ledarstil 

motiverar sina underställda genom deras självintressen. Den bakomliggande idén till denna ledarstil 

grundar sig i ett utbyte mellan ledaren och de underställda, vilket exempelvis kan ske genom att ledaren 

klargör för den underställda vad hen behöver göra för att uppnå en belöning den underställda vill ha. 

Samtidigt motiverar en ledare med en transformativ ledarstil sina underställda genom karisma, 

inspiration och intellektuell stimulans. Detta medför att de underställda blir villiga att gå bortom sina 

egna självintressen, samt har en högre motivation och moral. Denna ledarstil är därigenom önskvärd i 

kontrast till en transaktionell ledarstil. Forskning av Rubin, Munz och Bommer (2005) har vidare visat 

att EI, specifikt förmågan att uppfatta känslor hos andra, predicerade transformativt ledarskap. Annan 

forskning fann att EI är relaterat till ledarens idealized influence, som är en delkomponent i 

transformativt ledarskap (Clarke, 2010), vilket innebär att ledarens beteende får medarbetare att 

identifiera sig med ledaren och ser ledaren som en förebild (Bass, Avolio, Jung & Berson, 2003). 

 

Med andra ord verkar det som att ledarens EI påverkar en rad olika faktorer i förhållandet mellan ledare 

och underställda. Mer specifikt har ledarens EI sammanfattningsvis en betydelse för; 

organisationsklimatet, arbetstillfredsställelse och organisatoriskt medborgarskapsbeteende bland 

underställda, ledarens förmåga att fördela ansvar och använda sig av belöning, ledarens förmåga att skapa 

en vänskaplig atmosfär med ett avslappnat klimat som består av värme och stöd, ledarens ledarstil, 

ledarens samarbetsförmåga samt ledarens sätt att hantera konflikter. De underställdas upplevelse av 

ledarens EI har dessutom en betydelse i hur underställda delar med sig av sina känslor vid förändringar 

i organisationen.  

Att utveckla EI i organisationen  

Det är värdefullt för en organisation att arbeta med att utveckla EI i arbetsgrupperna (Maamari & 

Majdalani, 2017). Att göra detta kan minska personalomsättningen och kostnaderna för anställning, 

träning och anpassning av nya medarbetare. Att utveckla EI i organisationer påskyndar processen mot 

en sammanhållen arbetsgrupp. Dessutom bidrar detta till fördelar för organisationen i form av förbättrad 

beslutfattningsprocess och högre effektivitet, vilket möjliggör fortsatt expansion och prestation i 
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organisationen. Det första steget att förbättra EI i en organisation är att bli medveten om den emotionella 

dynamik som återfinns på arbetsplatsen (Yoder, 2004). Människor presterar nämligen bäst i en atmosfär 

av respekt, empati och öppen kommunikation. Arbetet med att utveckla EI kan vidare bedrivas genom 

olika tekniker av coaching, träning och workshops (Maamari & Majdalani, 2017). Utveckling av EI kan 

även enligt Clarke (2006) uppnås genom deltagande i gruppaktiviteter som ger möjlighet till reflektion 

och dialog inom arbetsplatsen. Detta framhäver betydelsen av kunskap om känslor och att förbättra 

förståelsen för känslor. 

Autenticitetsklimat 

Grandey et al. (2012) beskriver begreppet autenticitetsklimat som den uppfattade acceptansen, och 

värdesättandet av, att inför arbetsgruppens medlemmar uttrycka de känslor de faktiskt känner när de 

interagerar inom arbetsgruppen. Ett autenticitetsklimat handlar med andra ord om att i sin arbetsgrupp 

kunna visa äkta emotionella reaktioner. De menar att medlemmar i en arbetsgrupp med ett högt 

autenticitetsklimat värdesätter och stödjer varandra i att visa genuina känslor, särskilt negativa, medan 

medlemmarna i en arbetsgrupp med ett lågt autenticitetsklimat är avskräckta från att visa genuina 

känslor. Ett nära relaterat begrepp till autenticitetsklimat är socialt stöd (Grandey et al., 2012). Socialt 

stöd är ett brett begrepp (Hobfoll, 2002) som bland annat kan innehålla handlingar som att lyssna, känna 

empati, hjälpa någon eller att ge någon råd. Arbetsgruppens gemensamma uppfattning av det sociala 

stödet kallas ett stödjande klimat (Ortiz-Bonnín, García-Buades, Caballer, & Zapf, 2016). Forskning 

har visat att i arbetsgrupper med ett lågt stödjande klimat var individerna mer benägna att känna 

emotionell utmattning efter att ha upplevt emotionell dissonans, jämfört med individer i en arbetsgrupp 

med högt stödjande klimat. Autenticitetsklimat är till skillnad från socialt stöd en mer specifik form av 

socialt stöd; individen får socialt stöd genom acceptansen av att uttrycka genuina känslor (Grandey et 

al. 2012). Autenticitetsklimat resulterar dock inte nödvändigtvis i att övriga gruppmedlemmar ger 

respons på uttrycket av emotioner (exempelvis genom att ge råd). 

 

Autenticitetsklimatet kan skilja sig mellan olika arbetsgrupper, även inom samma organisation, och kan 

enligt Grandey et al. (2012) härledas till individernas personlighet, observationsinlärning, utbildning och 

arbetsledarens feedback. Ett högt autenticitetsklimat i en arbetsgrupp modererar vidare sambandet som 

finns mellan surface acting och utbrändhet. Ett högre autenticitetsklimat (där medlemmarna i 

arbetsgruppen kan ventilera känslor) fungerar med andra ord som en buffert mot utbrändhet, när 

individen har ett arbete där de emotionella kraven medför att individen uppvisar känslor utan att 

egentligen känna dem. En annan studie (Lindgren, Packendorff & Sergi, 2014), utförd på individer som 

arbetar i projektmiljö, har visat att vissa känslor är mer respektive mindre accepterat att tala om på 

arbetet. Negativa känslor som exempelvis stress och trötthet var något individerna hanterade själva och 

inte talade om, medan positiva känslor som exempelvis upplevd personlig utveckling var något som 

ansågs lämpligt att tala om. Dessa resultat indikerar sammanfattningsvis att vad som är lämpligt att tala 

om i arbetsgruppen är relaterat till den rådande diskursen inom arbetet. Detta påverkas och upprätthålls 

av de upplevda känslorna inom arbetsgruppen, ledningen och organisationen. 
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Utforskningsområde 

Forskning har sammanfattningsvis visat att ledarens EI påverkar en rad olika faktorer i förhållandet 

mellan ledare och underställda (Clarke, 2010; Maamari & Majdalani, 2017; Rubin et al., 2005; Wong 

& Law, 2002; Yoder, 2004). Forskning har vidare visat att om ledaren upplevs ha hög EI vid 

organisatoriska förändringar påverkas de underställda att visa sina känslor (Smollan & Parry, 2011). Om 

ledaren i motsats till detta upplevs ha lågt EI påverkas istället de underställda att dölja sina känslor till 

följd av ledarens sinnesstämning. Med andra ord verkar det som att såväl ledarstil som ledarens EI kan 

ha betydelse för vilka känslor som uttrycks i en arbetsgrupp. Eftersom autenticitetsklimat handlar om 

uppfattningen om hur accepterat och värderat det är i arbetsgruppen att uttrycka känslor, är en följdfråga 

om ledarens EI även har betydelse för arbetsgruppens autenticitetsklimat? Enligt Grandey et al. (2012) 

så kan autenticitetsklimat skilja sig åt mellan olika arbetsgrupper, beroende på individernas personlighet, 

observationsinlärning, utbildning eller arbetsledarens feedback. Det är dock brist på forskning om 

betydelsen av ledarens EI för arbetsgruppens autenticitetsklimat. Grandey et al. poängterar att forskning 

om vilka faktorer som skapar autenticitetsklimatet i arbetsgrupper behövs, medan Wong och Law (2002) 

efterfrågar forskning om vilken roll ledares EI har på arbetsplatsen. Dessutom bör även socialt stöd, 

enligt Ortiz-Bonnín et al. (2016), undersökas mer grundligt, genom att undersöka effekterna av olika 

typer av stöd som exempelvis autenticitetsklimat. Denna lucka i forskningen utgör tillika stöd för 

genomförandet av denna studie som för det första ska bidra med kunskap om betydelsen av ledarens EI 

för arbetsgruppens autenticitetsklimat. Utöver detta ska studien även bidra med kunskap om hur 

ledarnas emotionella intelligens och arbetsgruppernas autenticitetsklimat är i arbetsgrupper som har ett 

emotionellt arbete. Anledningen till att även detta undersöks är de fördelar det visat sig ha för 

organisationen att ledaren har högt EI och att arbetsgruppen har ett högt autenticitetsklimat. Därigenom 

kan kunskap om detta ge inblick i huruvida resurser bör läggas på att utveckla ledarnas EI och 

arbetsgruppernas autenticitetsklimat ytterligare. 

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om ledares emotionella intelligens har betydelse för 

autenticitetsklimatet i arbetsgrupper som har emotionella arbeten. Utöver detta är syftet även att 

undersöka hur ledarnas emotionella intelligens och arbetsgruppernas autenticitetsklimat är i 

arbetsgrupper som har emotionella arbeten. 

Frågeställningar 

● Finns det ett samband mellan den formella ledarens emotionella intelligens och arbetsgruppens 

autenticitetsklimat? 

● Har någon av de emotionella intelligens dimensionerna hos en formell ledare större betydelse 

för arbetsgruppens autenticitetsklimatet än övriga dimensioner? 

● Hur hög/låg är den emotionella intelligensen bland formella ledare för arbetsgrupper som har 

emotionella arbeten? 

● Hur högt/lågt är autenticitetsklimatet bland arbetsgrupper som har emotionella arbeten? 



8 

 

      

 
Figur 1. Modell över sambandet som kommer att testas i denna studie. Modellen visar de fyra EI 

dimensionerna hos ledare som föreslås ha betydelse för arbetsgruppens autenticitetsklimat. 

Metod 

Metodval 

För att besvara syftet användes en kvantitativ ansats (Trost & Hultåker, 2016) i form av en 

enkätundersökning. Valet av metod grundade sig på syftet och frågeställning, samt tidigare studier som 

utförts på likartat sätt för att mäta EI och autenticitetsklimat. Studien hade en deduktiv ansats (Bryman, 

2018), i det avseendet att den utgick från tidigare forskning och teori kring EI och autenticitetsklimat 

för att sedan jämföras med empirin.  

Urval av deltagare 

Urval av deltagare var ett målstyrt urval (Bryman, 2018) som hänvisar till att deltagarna valdes ut med 

relevans för syftet och forskningsfrågorna samt att deltagarna bedömdes besitta relevant information och 

kunskap i det aktuella ämnet. Syftet var att studera arbetsgrupper med emotionella arbeten och 

därigenom var ett kriterium för urvalet att deltagarna skulle arbeta inom polisen och vården. Kontakt 

med polisen etablerades via en gruppchef. Gruppchefen och hens arbetsgrupp tillfrågades om att delta i 

studien, vilket de ville. Hen försökte även enligt överenskommelse hjälpa oss att få tag i fler deltagare 

till studien. Kontakt med organisationen där vårdpersonal arbetar skedde till en början genom kontakt 

med en verksamhetschef. Verksamhetschefen och hens arbetsgrupp tillfrågades om att delta i studien, 

vilket de ville. Hen hjälpte även oss att ta kontakt med organisationens HR-avdelning, som sedan 

försökte hjälpa oss att få tag i deltagare till studien. HR:s hjälp genererade dock inte deltagare som var 

lämpliga att delta i studien, då dessa ledare inte var ansvariga för arbetsgrupper med emotionellt arbete. 
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Eftersom vi inte fick tag i lämpliga deltagare med hjälp av HR tillfrågade vi chefer (med andra ord 

formella ledare) för olika arbetsgrupper, som har ett emotionellt arbete, om de och deras arbetsgrupp 

ville delta. Detta genererade lämpliga deltagare till studien. En del av ledarna i vårdorganisationen blev 

även tillfrågade om de kunde tänka sig att dela ut enkäter till en annan ledare med tillhörande 

arbetsgrupp inom organisationen, vilket fyra ledare gjorde.  

 

Sammanlagt delades 17 set med enkäter ut till ledare. Varje set av enkäter innehöll en enkät till ledaren 

och fem medföljande enkäter till varje ledares tillhörande arbetsgrupp, med ett krav på att minst fyra 

från respektive arbetsgrupp skulle besvara enkäterna. Totalt delades med andra ord 102 enkäter ut. Valet 

att skicka ut enkäter till fem gruppmedlemmar i varje arbetsgrupp grundade sig på att det inte skulle 

vara praktiskt genomförbart att dela ut enkäter till alla gruppmedlemmar i respektive arbetsgrupp. 

Således fick fyra gruppmedlemmar från varje arbetsgrupp representera sin arbetsgrupps gemensamma 

uppfattning av autenticitetsklimatet. Av de 102 enkäter som delades ut besvarades 58 stycken, vilket 

innebär en svarsfrekvens på 56,7 %. En förklaring till svarsfrekvensen är att sex set med enkäter, till 

ledare med tillhörande arbetsgrupp, delades ut till ledaren inom polisen som försökte hjälpa oss att hitta 

deltagare till studien. Detta genererade tyvärr enbart svar från denne ledare och tillhörande arbetsgrupp, 

samt från en annan ledare. Då arbetsgruppen till den andra ledaren inte hade svarat på enkäten gick 

dennes enkät inte att använda i resultatet. Vidare delades tio enkäter ut till ledare med tillhörande 

arbetsgrupp i vårdorganisationen. Anledningen till att ett större antal enkäter delades ut till 

vårdorganisationen än polisen är att vi delade ut extra enkäter till dem, när vi märkte att svaren från 

polisen uteblev, i syfte att få in en tillräckligt stor datamängd. Av dessa besvarades enkäterna från samtliga 

arbetsgrupper. I en av arbetsgrupperna besvarade dock enbart två personer från arbetsgruppen enkäten, 

vilket medförde att enkäterna från denna ledare och arbetsgrupp inte gick att använda i studien (eftersom 

två personer inte kan ses som representativt för arbetsgruppen). Av de besvarade enkäterna fanns med 

andra ord ett bortfall på fyra enkäter och av de totalt 102 enkäterna som delades ut bygger resultatet 

således på 54 besvarade enkäter (53 %).  

 

Deltagarna som deltog var i åldrar mellan 18 och 46+ år.  Av de ledare som deltog var nio kvinnor (90 

%) varav en ledare inte angav kön (10%). Fyra ledare var i ålderskategorin 36–46 (40 %), fem ledare var 

i ålderskategorin 46+ år (50 %) varav en ledare inte angav ålder (10%). Ledarna hade en erfarenhet av 

att arbeta som ledare inom spannet: några månader till 10 år (M = 6 år, SD = 3). Av deltagarna från 

arbetsgrupperna var 35 kvinnor (79, 5 %) och 9 män (20, 5 %). I arbetsgrupperna var två medlemmar i 

ålderskategorin 18–24 år (3,7 %), 16 medlemmar i ålderskategorin 25–35 år (29,6 %), 14 medlemmar i 

ålderskategorin 36–45 år (25,9 %) och 21 medlemmar i ålderskategorin 46+ år (38,9 %). Medlemmarna 

i arbetsgrupperna hade arbetat i arbetsgrupperna från några månader till 28 år (M = 7,4 år, SD = 6,3). 

Medlemmarna i arbetsgrupperna tillhörde olika yrkesgrupper, vilka infattade yrkesrollerna: 

sjuksköterska (42,6 %), undersköterska (22,2 %), verksamhetsutvecklare (1,9%), läkare (3,7 %), 

arbetsterapeut (1,9 %), polis (5, 6 %) och socionom (3, 7 %).  
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Material   

Ett introduktionsbrev (se Bilaga 1) skickades ut till respektive organisations HR-avdelning, för att få 

deras tillåtelse att genomföra studien. I introduktionsbrevet beskrevs syftet med undersökningen, varför 

undersökningen är viktig och hur deltagarna valts ut. Enligt Trost och Hultåker (2016) så blir 

svarsfrekvensen ofta lägre vid webbenkäter än vid enkäter som delas ut i pappersform, därigenom 

konstruerades enkäterna i pappersformat. Enkäterna konstruerades specifikt genom att översätta två 

enkäter (se Bilaga 2 & 3), som använts i tidigare forskning för att mäta EI respektive autenticitetsklimatet. 

De befintliga enkäterna översattes från engelska till svenska för att enkäterna skulle passa den svenska 

målgruppen. En enkät konstruerades till ledarna och en enkät konstruerades till arbetsgruppen. Varje 

enkät tilldelades även en bokstav från A till O, för att sammanlänka respektive ledare och arbetsgrupp 

med varandra och på så sätt kunna beräkna sambandet mellan ledarens EI och arbetsgruppens 

autenticitetsklimat. Arbetsgruppens enkäter fick även en siffra från 1–5, för att underlätta bearbetningen 

av data.  

 

Ledarnas enkät (Bilaga 4) mätte ledarnas emotionella intelligens utifrån Wong och Law’s (2002) 

emotionella intelligenstest (se Bilaga 2). Wong och Law har utifrån fyra dimensioner av EI utvecklat ett 

självskattningsformulär för att mäta EI vid forskning om ledarskap och management. De utvecklade 

detta självskattningsformulär för att de ansåg att det inte fanns en psykometrisk metod, som även var 

praktisk och kort, för att mäta EI inom forskningsområdet ledarskap och management. Ledarens enkät 

består av 16 stycken påståenden, fyra frågor för varje EI-dimension, där deltagaren får skatta sig själv på 

en sjugradig skala från “Instämmer helt” till ”Instämmer inte alls”. Enkäten till ledarna omfattade även 

bakgrundsfrågor om kön, ålder, yrkesgrupp och yrkeserfarenhet. Anledning till detta var att vi ville 

skapa en inblick i vilka de undersökta ledarna var.  

      

Arbetsgruppens enkät (Bilaga 5) mätte medlemmarnas upplevelse av arbetsgruppens autenticitetsklimat 

utifrån Grandey’s et al. (2012) enkät om autenticitetsklimat (se Bilaga 3). Arbetsgruppens enkät består 

av sju stycken påståenden där deltagaren, på en femgradig skala, från (1) “Instämmer inte alls” till (5) 

“instämmer helt”, får skatta i vilken utsträckning känslor visas och accepteras inom arbetsgruppen. 

Ledarnas och arbetsgruppens enkäter byggde således på olika skalor. Anledningen till att skalorna inte 

ändrades till likadana skalor var att vi ville konstruera enkäterna utifrån samma skalor som ursprungligen 

används i enkäterna. Enkäten till arbetsgruppen omfattade utöver frågorna om autenticitetsklimat även 

bakgrundsfrågor om kön, ålder, yrkesgrupp och en fråga om hur länge deltagaren arbetat inom 

arbetsgruppen, med samma syfte som i ledarens enkät.  

 

När båda enkäterna var konstruerade valde vi att pilottesta dem på fem personer innan vi skickade ut 

dem till deltagarna i studien. Anledningen till detta var att vi ville undersöka tidsåtgången för att besvara 

enkäterna och om enkäterna var lätta att förstå. Båda enkäterna tog cirka 2–3 minuter vardera att 

besvara. Arbetsgruppens enkät upplevdes lätt att förstå. Enkäten som var avsedd till ledaren fick 

testpersonerna besvara två gånger, med två veckors intervall. Vid det första svarstillfället översattes det 

engelska begreppet emotions till emotioner och det engelska begreppet feelings till känslor. Vid det 

andra tillfället översattes båda begreppen till känslor. Anledningen till detta är att begreppet emotions 
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kan översättas till flertalet termer i svenskan, vi ville därigenom undersöka om det fanns en skillnad i 

hur försökspersonen upplevde enkäten beroende på vilket begrepp vi använde. Det visade sig att 

testpersonerna hade svårt att förstå enkäten som innefattade begreppet emotioner, samtidigt som denna 

problematik inte upplevdes när begreppet känslor användes. Med utgångspunkt i detta valde vi att 

använda begreppet känslor istället för begreppet emotioner. 

Procedur 

Enkäterna till ledare respektive arbetsgrupp delades ut i stora kuvert. Varje stort kuvert innehöll totalt 

sex mindre kuvert med enkäter i, varav en var till ledaren och fem till arbetsgruppen. Kuverten delades 

ut på tre olika sätt beroende på överenskommelse med ledarna; direkt till ledarna, till en annan person 

på arbetsplatsen som gav enkäten till ledaren eller genom att en ledare som deltog delade ut enkäten till 

en annan ledare med tillhörande arbetsgrupp. De ledare vi träffade instruerades muntligt vid dessa 

tillfällen att fylla i enkäten och lägga enkäten i det medföljande kuvertet och försluta det, samt att dela 

ut fem kuvert till arbetsgruppen som innehöll arbetsgruppens enkäter. De ledare som inte var på 

arbetsplatsen den aktuella dagen fick motsvarande instruktioner via telefon. De ledare som fick enkäten 

av en annan ledare fick inte några muntliga instruktioner av oss, utan instruerades muntligt av ledaren 

som gav dem enkäterna. Samtliga instruktioner fanns dessutom i ledarnas följebrev till enkäten (se Bilaga 

4). Arbetsgruppens kuvert var förslutna för att de skulle känna sig säkra på att endast de och ingen annan 

sett frågorna i enkäten. Även arbetsgruppens enkäter hade ett följebrev (se Bilaga 5) där instruktioner 

till arbetsgruppen framgick. Efter att arbetsgruppen besvarat enkäten följde instruktioner om att lägga 

den i ett nytt kuvert (som medföljde) och försluta det. Sedan fick de instruktioner om att lämna detta 

förslutna kuvertet till ledaren, som i sin tur hade instruerats om att lägga alla förslutna kuvert (både 

ledarens och arbetsgruppens) i det stora medföljande kuvertet och försluta detta. Vi hämtade sedan upp 

enkäterna på arbetsplatsen, enligt överenskommen tid med ledare.  

Etiska överväganden 

Att mäta dessa två områden, hur EI påverkar arbetsgruppens autenticitetsklimat samt huruvida 

arbetsgruppen anses ha ett högt eller lågt autenticitetsklimat, kan vara en känslig fråga. Detta eftersom 

det kan tolkas som att ett högt eller lågt EI kan värderas som en bra/dålig egenskap och ett högt eller 

lågt autenticitetsklimat kan värderas som ett bra/dåligt klimat. Att det vi avsåg att undersöka kan tolkas 

som känsligt är något vi har haft i åtanke och därigenom har det varit av stor vikt att deltagarna genom 

hela studien ska vara anonyma. Genom hela studien har även stor hänsyn tagits till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). I följebrevet till enkäterna (se Bilaga 4 & 5) fanns 

information om studiens syfte. I följebrevet till enkäterna beskrivs det även att deltagande är frivilligt, 

att de kan välja att avbryta deltagande innan de skickat iväg enkäten, att de som enskilda personer 

kommer vara anonyma samt att svaren som samlats in ämnas enbart användas för studiens syfte. Med 

tanke på att enkäterna samlades in i de tio förslutna kuverten som enbart var märkta med bokstäver gick 

det inte heller att identifiera deltagarna och vi anser således att konfidentialitet uppnås bland deltagarna. 

Genom detta uppfyller studien tillika Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
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Bearbetning och analys av data 

Data sammanställdes och analyserades i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics. En alfanivå på 5% 

användes vid samtliga signifikansprövningar. Data från enkäterna, från ledare med tillhörande 

arbetsgrupp, fördes gruppvis in i SPSS utefter den bokstav och siffra de tilldelats. 

 

Den interna konsistensen testades genom Cronbachs alpha (α) (McQueen & Knussen, 2013). Ett bra 

mått på intern konsistens återfinns om α är ungefär .7 till 9. Den interna konsistensen för EI enkäten 

var bra (α=. 839). Eftersom att de fyra EI dimensionerna även behandlades separat, beräknades α för 

var och en av dessa dimensioner. Den interna konsistensen var bra för SEA (α=.837), OEA (α=.776) 

och UOE (α=0.821). Värdet för ROE var dock högt (α = .922). Ett värde som är högre än .9 kan bero 

på att vissa frågor är för lika i vad de mäter och därigenom överflödiga. Då värdet enbart avvek marginellt 

från det acceptabla spannet, samt att spannet där α bör ligga är ungefärligt, behölls samtliga frågor i EI 

enkäten. Den interna konsistensen var även bra för autenticitetsklimat enkäten (α= .702). Dock 

raderades trots detta fråga sex i analysen, då denna fråga hade en svag korrelation (r=.042) med övriga 

frågor, samt att raderandet av frågan medförde ett högre alfavärde (α=.773).  

 

Efter att Cronbachs alpha testats skapades indexvariabler för varje ledares totala EI och EI i respektive 

dimension, samt för varje arbetsgrupps autenticitetsklimat. Ledarnas indexvariabler skapades genom att 

först beräkna medelvärdet för varje ledares skattning på EI-frågorna. Sedan beräknades medelvärdet på 

varje ledares skattning på de frågor som behandlade respektive EI dimension. Arbetsgruppernas 

indexvariabler skapades genom att först beräkna medelvärdet för varje gruppmedlems skattningar på 

autenticitetsklimatsfrågorna, utifrån dessa medelvärden beräknades sedan respektive arbetsgrupps 

medelvärde. Efter att indexvariablerna var skapade användes en korrelationsanalys för att beräkna 

sambandssrykan, r (som står för Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient) på de tio 

indexvariablerna och de tio ledarnas EI. Detta gjordes för att se om det fanns ett samband mellan de 

formella ledarnas EI och autenticitetsklimatet i deras respektive arbetsgrupp, samt mellan varje EI 

dimension och arbetsgruppens autenticitetsklimat.  

 

Efter korrelationsanalysen analyserades data genom en multipel regressionsanalys för att beräkna varje 

ledares EI dimensions betydelse för autenticitetsklimatet i arbetsgruppen (Borg & Westerlund, 2012). 

Innan detta gjordes analyserades även hur data såg ut6. Detta gjordes dels genom att analysera 

stickprovsstorleken, som totalt utgjordes av totalt 54 deltagare. Eftersom att vi inte avsåg att undersöka 

enskilda deltagares svar på autenticitetsklimatenkäten, utan arbetsgruppens medelvärde, blev dock 

deltagarna från arbetsgrupperna på 44 stycken deltagare istället 10 stycken arbetsgrupper. Dessa 

arbetsgruppers autenticitetsklimat utgjorde den beroende variabeln i analysen, samtidigt som ledarnas 

värde i de fyra olika EI-dimensionerna utgjorde prediktorerna. Eftersom att resultaten i denna 

                                                
6 En multipel regressionsanalys förutsätter att ett antal faktorer i data är uppfyllda: stickprovsstorleken bör vara 
tillräcklig, variablerna bör vara normalfördelade, extremvärden bör inte förekomma, sambanden bör vara 
linjära, variablerna bör vara homogena och multikollineariteten bör inte vara för hög. Om data avviker från 
dessa förutsättningar kan det påverka resultatets tillförlitlighet (Borg & Westerlund, 2012). 
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undersökning således bygger på data från tio olika ledare med tillhörande arbetsgrupp är 

stickprovsstorleken tio, vilket inte var en tillräcklig stickprovsstorlek (se uträkning7). Data analyserades 

även genom att undersöka om variablerna är normalfördelade, vilket gjordes utifrån histogram (se Bilaga 

6). Histogrammen visade att de oberoende variablerna inte var perfekt normalfördelade, eftersom att 

staplarna i histogrammen inte följde kurvan (som visar hur en perfekt normalfördelning ser ut). Även 

extremvärden analyserades, vilket gjordes utifrån standardavvikelser och min/max-värden i den 

sammanfattande statistiken (se Bilaga 7). Eftersom standardavvikelserna var låga, och min/max-värdena 

inte var långt ifrån medelvärdet, tydde detta på att extremvärden inte förekom i någon högre grad. 

Vidare analyserades linjäriteten i sambanden i korrelationsanalysen. De var inte linjära, eftersom de inte 

följde en rät genomsnittslinje. Sambanden visade även att spridningarna av värdena inte var lika stor för 

ledarens EI och autenticitetsklimatet i arbetsgrupperna och därigenom fanns vissa brister i 

homogeniteten (se Bilaga 8). Dessutom utfördes ett VIF-test8 (Variance Inflation Factor) för att 

undersöka multikollinearitet. Resultatet av VIF-testet visade att det förelåg multikollinearitet, men att 

värdena befann sig inom det acceptabla spannet; 1–5 (se Bilaga 9). Således hade den multipla 

regressionsanalysen ändå förutsättning att utföras ur detta avseende. En förklaring till att 

multikollinearitet förelåg kan härledas till att de fyra EI dimensionera är sammanlänkade med varandra 

och har en ömsesidig påverkan på varandra (Wong & Law, 2002). 

Resultat 

Medelvärdena för ledarnas EI och arbetsgruppernas autenticitetsklimat 

Resultatet bygger på data från tio olika ledare med tillhörande arbetsgrupp (N=10). Figur 2 visar 

medelvärdet för ledarnas EI (M= 5.721, SD = .566) och medelvärdet för arbetsgruppernas 

autenticitetsklimat (M= 3.984, SD = .338). EI och autenticitetsklimat mättes med olika skalor; EI mättes 

på en skala 1–7 och autenticitetsklimat på en skala 1–5. Således framstår medelvärdet för 

autenticitetsklimatet som betydligt lägre än medelvärdet för EI även om skillnaden egentligen inte är så 

stor, vilket framgår av figuren. Med andra ord uppmättes höga värden för både EI som 

autenticitetsklimat, ur avseendet att båda medelvärdena är drygt ett skalsteg från högsta värdet på 

respektive skala.  

                                                
7  Enligt Borg och Westerlund (2012) bör stickprovsstorlek vara: N ≥ 50 + 8 m (där m = antalet prediktorer). I 

vår studie var stickprovsstorleken 10 och antalet prediktorer 4 (10 ≤50 + 8x4). En tillräcklig stickprovsstorlek 
skulle ha varit 82 stycken arbetsgrupper med tillhörande ledare (50 + 8x4 = 82).    
 
8  Enligt Borg och Westerlund (2012) beräknar testet VIF för var och en av de oberoende variablerna. Ett högt 
VIF-värde tyder på multikollinearitet (som innebär att tre eller fler oberoende variabler är högt korrelerade). En 

huvudregel är att man bör undvika variabler vars VIF-värden är högre än 5. 
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Figur 2. Medelvärdet för ledarnas EI och arbetsgruppernas autenticitetsklimat 

 

Figur 3 visar att medelvärdet för de fyra olika EI dimensionerna var högst för SEA (M= 6.225, 

SD=.583), näst högst för UOE (M=5.875, SD= .757), därefter följde ROE (M= 5.45, SD=.941) och 

till sist OEA (M=5,325, SD=1,08). 

 

 
Figur 3. Medelvärdet för de fyra EI dimensionerna; bedömning och uttryck av emotioner inom individer (SEA), 

användning av emotioner för att underlätta prestation (UOE), reglering av emotioner inom individer (ROE) 

och bedömning och identifiering av emotioner hos andra individer (OEA) och autenticitetsklimat i 

arbetsgruppen. 
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Sambandet mellan ledarens EI och arbetsgruppens autenticitetsklimat  

För att undersöka om ett samband förelåg mellan ledarens EI och autenticitetsklimatet i arbetsgruppen 

utfördes en korrelationsanalys. Figur 4 visar ett svagt negativt, icke signifikant, samband mellan ledarens 

EI och arbetsgruppens autenticitetsklimat. Varje punkt i Figur 4 avser respektive arbetsgrupp på y-axeln 

(skala 1–5) i förhållande till ledarens EI på x-axeln (skala 1–7). 

 

 

 
Figur 4. Sambandet mellan ledarens EI och arbetsgruppens autenticitetsklimat. 

 

Sambanden mellan ledarens EI i respektive dimension och arbetsgruppens 

autenticitetsklimat 

Figur 5 visar sambanden mellan ledarnas EI i respektive EI dimension och arbetsgruppens 

autenticitetsklimat. Ledarens SEA visar ett medelstarkt negativt, icke signifikant, samband. Ledarens 

OEA visar ett svagt negativt, icke signifikant, samband. Ledarens ROE visar ett medelstarkt positivt, 

icke signifikant, samband. Ledarens UOE visar ett medelstarkt negativt, icke signifikant, samband. 

 

r = - .174 
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Figur 5. Respektive ledares EI i dimensionerna; bedömning och uttryck av emotioner inom individen (SEA), 

bedömning och identifiering av emotioner hos andra individer (OEA), reglering av emotioner inom individen 

(ROE) och användning av emotioner för att underlätta prestation (UOE) och autenticitetsklimat i arbetsgruppen. 

Betydelsen av ledarens EI i respektive dimension för arbetsgruppens autenticitetsklimat 

En multipel regressionsanalys utfördes i syftet att undersöka de fyra EI dimensionernas betydelse för 

autenticitetsklimatet i arbetsgrupperna, samt vilken av dessa EI dimensioner som hade störst betydelse 

för autenticitetsklimatet i arbetsgrupperna. Metoden som användes för den multipla regressionen var 

Enter, vilket innebär att alla prediktorerna sattes in samtidigt i analysen. I Tabell 1 presenteras de 

standardiserade regressionskoefficienterna för de olika prediktorerna. 

 

Den multipla regressionsanalysen visade att tillsammans förklarar de fyra EI dimensionerna 45,9 % av 

variansen i de undersökta arbetsgruppernas autenticitetsklimat (Justerad R2 = .459). Den multipla 

korrelationskoefficienten var dock inte signifikant (F 4,5 = 2,911, p = .136). En rangordning av EI 

dimensionerna utefter betavärdet visar att UOE hade störst betydelse, därefter kommer ROE, sedan 

OEA och slutligen SEA. Av dessa fyra EI dimensioner var ROE den enda signifikanta prediktorn för 

autenticitetsklimatet i arbetsgrupperna. Eftersom den multipla korrelationskoefficienten inte var 

signifikant är det dock inte möjligt att dra några slutsatser om huruvida ROE eller resterande EI 

dimensioner förklarar någon viss del av variansen i arbetsgruppers autenticitetsklimat. 

r = - .351 r = - .170 

r = .318 r = - .400 
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Tabell 1. 

Resultatet av den multipla regressionsanalysen med ledarnas EI-dimensioner som prediktorer för 

autenticitetsklimatet i arbetsgrupperna. 

EI dimensioner    β      (SD)                                           p 

UOE -1.136 (210)                                       .061 

ROE .866 (.109)                                                  .036* 

OEA -.622 (.096)                                        .099 

SEA .385 (.249)                                         .412 

β = standardiserad regressionskoefficient, *= p <.05. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om ledares emotionella intelligens har betydelse för 

autenticitetsklimatet i arbetsgrupper som har ett emotionellt arbete. Utöver detta syftade studien även 

till att undersöka hur ledarnas emotionella intelligens och arbetsgruppernas autenticitetsklimat är i 

arbetsgrupper som har ett emotionellt arbete. Resultatet visade sammanfattningsvis att ledarnas EI 

överlag var högt och de fyra olika EI-dimensionerna inte skiljer sig nämnvärt. SEA skattades högst, följt 

av UOE, därefter ROE och slutligen OEA. Även arbetsgruppernas autenticitetsklimat var överlag högt. 

Varken ledarnas generella EI eller de fyra olika EI dimensionerna hade dock ett signifikant samband 

med arbetsgruppens autenticitetsklimat. Resultatet från den multipla regressionsanalysen visade att ROE 

var den enda EI dimensionen som hade signifikant betydelse för arbetsgruppens autenticitetsklimat. 

Huruvida ledarens EI har betydelse för arbetsgruppens autenticitetsklimat är inte möjligt att dra några 

generella slutsatser om utifrån studiens resultat, eftersom stora delar av resultatet inte var signifikant. 

Trots att resultatet inte var signifikant, visar resultatet oavsett vilken betydelse ledarens EI har för 

arbetsgruppens autenticitetsklimat i just detta stickprov. Detta öppnar tillika upp för vidare spekulationer 

om vilken betydelse ledarens EI kan ha för arbetsgruppens autenticitetsklimat. 

 

Det uppmätta medelvärdet för arbetsgruppernas autenticitetsklimat kan tolkas som högt, eftersom 

medelvärdet är drygt ett skalsteg från högsta värdet på den femgradiga skala som mäter 

autenticitetsklimatet. Grandey et al. (2012), som skapade mätmetoden vi använt oss av, anger dock inte 

vad som är ett lågt/högt värde för autenticitetsklimatet och därigenom är det inte möjligt att dra någon 

slutsats om hur högt detta medelvärde egentligen är i Grandeys mening. Genom bristen på vägledning 

i avgörandet på vad som är ett lågt/högt autenticitetsklimat bidrar denna studie således med kunskap 
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om hur högt autenticitetsklimatet kan vara i arbetsgrupper med emotionellt arbete. Denna kunskap kan 

användas för att göra jämförelser med andra arbetsgruppers autenticitetsklimat i framtida studier. Vidare 

skilde sig autenticitetsklimatet mellan de olika arbetsgrupperna. Med andra ord återfinns en viss variation 

i autenticitetsklimatet mellan grupperna, vilket tillika visar att det är möjligt att utveckla vissa 

arbetsgruppers autenticitetsklimat ytterligare. Detta är även värdefullt att sträva efter, eftersom ett högt 

autenticitetsklimat modererar sambandet mellan surface acting och utbrändhet (Grandey et al., 2012) 

och surface acting är en del av yrkesrollen i de undersökta arbetsgrupperna (Bakker & Heuven, 2006). 

De höga värdena som uppmättes på autenticitetsklimatet kan således ses som målbilder, i den mening 

att det visar att det är möjligt att ha ett högt autenticitetsklimat i arbetsgrupper med emotionellt arbete.  

 

Såväl medelvärdet för EI som medelvärdet för var och en av de fyra olika EI dimensionerna kan tolkas 

som högt, eftersom att inget av de uppmätta medelvärdena är mer än två skalsteg från högsta värdet på 

den sjugradiga skala som mäter detta. Precis som för autenticitetsklimatet saknas dock vägledning om 

vad som är ett högt/lågt värde på EI-mätmetoden, då Wong och Law (2002) inte anger det. Enligt 

Wong och Law så har EI dimensionerna en ömsesidig påverkan och är sammanlänkade med varandra. 

Detta kan utgöra en förklaring till att ledarna hade höga medelvärden på de fyra olika EI dimensionerna, 

eftersom den ena EI dimensionen förutsätter den andra. Dessa höga medelvärden som uppmättes, på 

såväl EI som de olika EI-dimensionerna, är positivt ur avseendet att tidigare forskning har visat att 

ledarens EI påverkar en rad olika faktorer i förhållandet mellan ledare och underställda. På liknande sätt 

som studien bidrar med kunskap om hur högt autenticitetsklimatet kan vara i arbetsgrupper med 

emotionellt arbete, bidrar studien således även med kunskap om att den emotionella intelligensen är 

hög bland ledare för arbetsgrupper med emotionellt arbete. Resultatet visade att det även fanns en viss 

variation bland ledarnas EI i de olika arbetsgrupperna, vilket visar att det finns möjlighet att utveckla 

vissa ledares EI ytterligare. Detta kan, utefter vad tidigare forskning har visat, exempelvis göras genom 

olika tekniker av coaching, träning och workshops (Maamari & Majdalani, 2017), samt genom 

deltagande i gruppaktiviteter som ger möjlighet till reflektion och dialog inom arbetsplatsen (Clark, 

2006). Slutligen är det även värt att poängtera, i förhållande till det höga värdet som uppmättes på EI, 

att samtliga ledare som deltog i denna studie som angav kön var kvinnor. En följdfråga att ställa sig är 

således: vad detta kan bero på? Kan det vara så att kvinnor är mer positivt inställda till att besvara frågor 

kring emotioner? Eller har det att göra med att det främst är kvinnor som är anställda som chefer inom 

vården? 

 

Det faktum att ROE hade ett medelstarkt positivt samband med arbetsgruppens autenticitetsklimat visar 

att ett högt värde på ROE hängde samman med ett högt autenticitetsklimat i arbetsgruppen. Denna del 

av resultatet tyder således på att det i stickprovet var positivt för autenticitetsklimatet att ledaren har 

högt värde i EI dimensionen ROE, som handlar om förmågan att reglera emotioner. Men hur kan 

ledarens ROE ha betydelse för arbetsgruppens autenticitetsklimat? Tidigare forskning har inte visat 

någon direkt koppling mellan ledarens EI i dimensionen ROE och autenticitetsklimatet, å andra sidan 

har tidigare forskning visat att ledare med lågt EI kan influera de underställda att dölja sina känslor till 

följd av ledarens sinnesstämning (Smollan & Parry, 2011). Detta kan tolkas som att även tidigare 

forskning har visat att ledarens ROE har betydelse för autenticitetsklimatet, eftersom att inte kunna 
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hantera sin sinnesstämning hör ihop med ett lågt värde på ROE (Wong & Law, 2002) och att 

gruppmedlemmar döljer sina känslor tyder på ett lågt autenticitetsklimat (Grandey et al., 2012). Att en 

förutsättning för ett högt autenticitetsklimat verkar vara att ledaren har ett högt värde på ROE, och 

därigenom har en god förmågan att reglera vilka känslor hen visar, kan vidare tolkas som att ledare för 

en arbetsgrupp med ett högt autenticitetsklimat har ett emotionellt arbete. Anledningen till att det kan 

tolkas som detta är att emotionellt arbete enligt Eklöf (2017) handlar just om att behöva reglera och 

använda känslor i arbetet. Det kan även tolkas som att ledaren kan behöva använda sig av surface acting, 

eftersom att surface acting enligt Hochschild (2003) handlar om att uppvisa känslor utan att egentligen 

känna dem. I och med det väletablerade sambandet mellan surface acting och utbrändhet (Grandey et 

al., 2012), kan det vidare ifrågasättas om en arbetsgrupps autenticitetsklimat ibland kan vara på bekostnad 

av ledarens egna hälsa. Å andra sidan kan just ett autenticitetsklimat moderera detta samband. Detta 

leder i sin tur in på följdfrågan: är det viktigt att även ledaren verkar i ett sammanhang där hen kan 

uttrycka äkta emotionella reaktioner, kanske i en arbetsgrupp bestående av personer i ledande 

befattningar? Huruvida det finns ett värde i att ledaren verkar i ett sammanhang med ett 

autenticitetsklimat är tillika något framtida studier kan undersöka. 

 

I denna studies stickprov hade ledarens EI i dimensionen UOE ett medelstark negativt samband med 

arbetsgruppens autenticitetsklimat, detsamma gäller ledarens EI i dimensionen SEA. Även ledarens EI i 

dimensionen OEA hade ett negativt samband med arbetsgruppens autenticitetsklimat, detta samband 

var dock svagt. Denna del av resultatet tyder på att det i stickprovet var positivt för autenticitetsklimatet 

att ledaren har lågt EI i dessa dimensioner. Även det svaga negativa sambandet, mellan ledarens EI och 

arbetsgruppens autenticitetsklimat talar för detta. Dock kan inga slutsatser som sagt dras om detta, 

eftersom sambanden inte var signifikanta. Tidigare forskning har i kontrast till detta visat att EI, och 

specifikt förmågan att uppfatta känslor hos andra, predikterade transformativt ledarskap (Rubin et al., 

2005). Med andra ord råder det en motsättning mellan denna studies resultat och det tidigare forskning 

har visat. Motsättningar råder även mellan studiens resultat och annan tidigare forskning som visat att 

det är positivt att ledaren har högt EI, exempelvis forskning som har visat att det positivt för ett 

organisationsklimat där anställda är motiverade att göra sitt bästa i arbetet (Yoder, 2004) och för att 

ledaren ska ha en transformativ ledarstil (Maamari & Majdalani, 2017). Tidigare forskning, i 

kombination med denna studies resultat, leder därigenom in på följdfrågan: kan högt EI bland ledare 

vara positivt ur vissa avseenden (t.ex. för organisationsklimatet och transformativt ledarskap) samtidigt 

som det är negativt för autenticitetsklimatet? Huruvida högt EI är negativt för ett högt 

autenticitetsklimat kan, dock som tidigare nämnts, ingen slutsats dras om utifrån denna studies resultat. 

Det är tillika ett område för framtida forskning att fortsätta undersöka. 

      

Resultatet från den multipla regressionsanalysen visade att UOE hade högst betavärden, därefter kom 

ROE, sedan kom OEA och slutligen kom SEA. UOE och OEA hade negativa betavärden, samtidigt 

som ROE och SEA hade positiva. Detta innebär vidare att korrelationsanalysen och den multipla 

regressionsanalysen visade motsägelsefulla resultat (i det avseendet att SEA var ett medelstarkt negativt 

samband, medan SEA var positiv i den multipla regressionsanalysen). Varför uppstod då negativa 

samband och positiva regressionskoefficienter av samma EI dimensioner? En förklaring till detta, som 
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inte går att frånkomma, kan givetvis vara det begränsade urvalet och att resultaten kan ha uppstått genom 

slumpens påverkan (Borg & Westerlund, 2012). Dock bör det poängteras att ROE var den enda EI 

dimensionen som var en signifikant prediktor för arbetsgruppens autenticitetsklimat och såldes är det 

enbart om vilken betydelse denna dimension verkar ha slutsatser kan dras om. ROE var vidare en 

positiv regressionskoefficient, om ROE ökar i värde ökar såldes även arbetsgruppens autenticitetsklimat 

i värde. Även en återkoppling till korrelationsanalysen, som visade indikationer på att höga värden av 

ROE hos ledarna hängde samman med höga värden i arbetsgruppernas autenticitetsklimat, tyder på att 

ROE har en större betydelse för arbetsgruppens autenticitetsklimat än övriga EI dimensioner. 

Metoddiskussion 

I studien användes en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Att använda enkäter är 

fördelaktigt jämfört med intervjuer, ur det avseende att intervjuarens etnicitet, kön och sociala bakgrund 

kan bidra till att intervjupersonen blir påverkad att svara på ett sätt som inte är helt sanningsenligt 

(Bryman, 2018). Dessutom finns det en tendens att intervjupersonen underrapporterar sådant som är 

känsligt eller väcker ångest, risken för denna problematik minskas vid enkäter. Att deltagarnas enkäter 

behandlades konfidentiellt (i de förslutna kuverten) kan också ha bidragit till att de svarat sanningsenligt 

eftersom de inte kunde bli identifierade. Att vi använde oss av enkäter som metod ger ur dessa avseende 

stöd för en god validitet i mätinstrumentet9, inte minst eftersom att EI och autenticitetsklimat kan tänkas 

vara känsliga ämnen. Ytterligare en faktor som talar för en god validitet i mätinstrumentet är att både 

ledarens och arbetsgruppens enkäter var förankrade i teoretiska begrepp och tidigare använda 

mätmetoder (se Bilaga 2 & 3). Dock översattes enkäterna från engelska till svenska, vilket innebär en 

risk att översättningarna medför att enkäterna inte mäter det som egentligen avsågs att mäta. Å andra 

sidan minskar denna risk genom de noggranna översättningarna, där översättningarna kontrollerades i 

flera olika ordböcker. Det gör även faktumet att enkäterna pilottestades under utvecklingen av dem, för 

att säkerställa att språkbruket lämpade sig för den svenska målgruppen. En faktor att ta i beaktande, ifall 

enkäten om autenticitetsklimat ska användas igen, är faktumet att fråga sex hade en svag korrelation 

med övriga frågor, samt att raderandet av denna fråga medförde ett högre värde på Cronbachs alfa. Det 

kan således vara ett alternativ att inte ha med denna fråga i framtida studier. Någon motsvarande 

problematik uppstod inte i enkäten om EI. Studien har genom denna kunskap, om hur dessa enkäter 

fungerat att använda sig av, även visat dessa mätmetoders användbarhet och brister, inte minst i 

undersökningar med en svensk målgrupp. 

 

En faktor som kan ha påverkat tillförlitligheten i resultatet var valet att använda en multipel 

regressionsanalys, trots att alla förutsättningar för data inte uppfylldes (Borg & Westerlund, 2012). Att 

dessa förutsättningar inte uppfylldes var å andra sidan svåra att förutse innan datan behandlades och 

analyserades. Mer tid hade krävts för att ha goda förutsättningar för att utföra den multipla 

                                                
9  Mätinstrumentets validitet handlar om instrumentet mäter det som avses att mäta (Borg & Westerlund, 
2012). 
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regressionsanalysen, vilket det dessvärre inte fanns. Kritik kan även riktas mot den interna validiteten10 

i studien, eftersom att det inte går att uttala sig om huruvida det är ledarens EI som leder till ett 

autenticitetsklimat i arbetsgrupperna. Det kan lika väl vara arbetsgruppens autenticitetsklimat som har 

betydelse för ledarens EI, eller någon annan faktor som egentligen påverkar båda variablerna. Med andra 

ord är den interna validiteten låg eftersom att det inte är möjligt att dra slutsatser om orsakssambandet.  

Ett experiment hade i teorin kunnat lösa denna problematik, idealt vore att randomisera ut 

arbetsgrupper till ledare med låg/respektive hög emotionell intelligens. Detta kan dock vara svårt att 

genomföra i praktiken. Ett kvasiexperiment, i den mening att i analysen dela in ledarna och tillhörande 

arbetsgrupp i två olika grupper (en med lägre EI och en med högre EI), vore däremot enklare att 

genomföra och är något för framtida studier att eftersträva. Kritik kan vidare riktas mot den externa 

validiteten11 i denna studie, eftersom det begränsade deltagarantalet gör det svårt att bevisa att resultatet 

går att överföra till andra individer eller populationer. Ett större urval kan öka sannolikheten att ledarna 

med tillhörande arbetsgrupper är representativt för populationen, det vill säga att resultatet kan 

generaliseras till annan vårdpersonal och poliser i Sverige (Trost & Hultåker, 2016). Ambitionen i denna 

studie var att deltagarna skulle vara från två olika yrkesgrupper med emotionellt arbete, närmare bestämt 

både vårdpersonal och poliser. I slutändan deltog emellertid endast en grupp från polisen, på grund av 

svårigheterna att få tag i deltagare. Framtida studier kan dock med hänsyn till den externa validiteten 

fördelaktligen sträva efter att uppnå denna ambition. Detta hade även gjort det möjligt att göra 

jämförelser mellan de två olika yrkesgrupperna. Vidare är även ett mer slumpmässigt urval, än vad denna 

studie hade, eftersträvansvärt då ett stickprov där alla individer har samma sannolikhet att komma med 

mer representativt för populationen (Borg & Westerlund, 2012). Ett slumpmässigt urval, genom att 

skicka ut enkäter, bland arbetsgrupper i olika organisationer med emotionellt arbete hade varit positivt 

ur detta avseende. 

      

Med tanke på att stora delar av resultatet i studien inte var signifikanta går det även att ifrågasätta 

mätinstrumentets reliabilitet12, då det är troligt att slumpen har påverkat resultatet. Det kan med andra 

ord vara så att ledarens EI egentligen har en annan betydelse för arbetsgruppens autenticitetsklimat än 

vad resultatet visade. Bryman (2018) redogör för att det är svårare att uppnå signifikanta resultat när 

urvalet är litet. Då denna studie endast grundar sig på data från tio ledare med tillhörande arbetsgrupp 

hade det således varit positivt även ur det avseendet att ha ett större stickprovsstorlek i denna studie. 

                                                
10 Den interna validitet handlar om med vilken säkerhet det går att lita på slutsatsen att det var den oberoende 
variabeln som påverkade den beroende variabeln (Borg & Westerlund, 2012) 
 
11 Den extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer 
och situationer (Bryman, 2018).  
 
12 Mätinstrumentets reliabilitet handlar om hur pålitligt instrumentet är och hur lite det påverkas av 

slumpmässiga fel (Borg & Westerlund, 2012) 
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Slutsats  

Denna studie har förenat två forskningsområden; emotionell intelligens och autenticitetsklimat, varav 

den gemensamma nämnaren har varit emotionella arbeten. Detta är tillika något som det är brist på 

forskning kring.  Ett av de huvudsakliga skälen till att denna studie genomfördes var problematiken 

kring psykisk ohälsa i arbetslivet och att autenticitetsklimatet är sjukdomsförebyggande i arbeten med 

emotionella krav. En av de viktigaste slutsatserna är att såväl autenticitetsklimatet i arbetsgrupperna som 

den emotionella intelligensen bland de undersökta ledarna var hög. Detta är positivt med tanke på de 

fördelar tidigare forskning visat att autenticitetsklimat och emotionell intelligens har. Denna studie har 

även syftat till att bidra med förståelse för vilken betydelse ledarens emotionella intelligens kan ha för 

arbetsgruppens autenticitetsklimat. En slutsats är att det inte fanns ett signifikant samband mellan 

ledarens generella EI och arbetsgruppens autenticitetsklimat, inte heller för de olika EI dimensionerna. 

Dock visade sig ROE vara den enda signifikanta EI dimensionen, och ett positivt samband uppvisades 

i korrelationsanalysen, vilket medför att en annan slutsats är att ROE verkar ha större betydelse för 

arbetsgruppernas autenticitetsklimat än övriga EI dimensioner.  

Förslag på fortsatta studier 

Denna studie utgör tillika en del av utforskandet kring vilka faktorer som skapar autenticitetsklimatet i 

arbetsgrupper. Det är av stor vikt att fortsätta utforska ämnet och utföra studier som har goda 

förutsättningar att finna samband. Reflektionerna över denna studies metod är något framtida studier 

kan tänkas ta i beaktande och gynnas av i strävan efter detta. Framtida forskning kan med andra ord 

sammanfattningsvis fördelaktligen utföras i form av kvasiexperiment, med samma mätmetoder för EI 

och autenticitetsklimat som användes i denna studie. Dessa studier bör även ha ett större och mer 

slumpmässigt urval av deltagare, samt sträva efter att uppfylla så många förutsättningar som möjligt för 

den multipla regressionsanalysen. 
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Bilagor 

 Bilaga 1 

 Examensarbete - Ledaren och Autenticitetsklimatet i arbetsgruppen 

Hejsan! 

Vi är två studenter som läser sista året på kandidatprogrammet i psykologi på Luleå Tekniska universitet. 

Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete, där vår målsättning är att bidra med ökad kunskap om 

hur ohälsa kan förebyggas på arbetsplatser med emotionella krav. Emotionella krav uppkommer när 

individen i sitt arbete måste reglera sina känslor genom att uppvisa känslor som hen egentligen inte 

känner, eller att hen behöver reglera sina känslouttryck och inte visa känslor som hen faktiskt har. Att 

reglera sina känslor i arbetet är något som människor som arbetar inom vården och polisen gör, med 

andra ord möter dessa människor i sitt arbete emotionella krav. Att inte ha friheten att kunna uttrycka 

äkta känslor i arbetet tar psykiska resurser i anspråk och gör arbetet emotionellt belastande. Det har till 

och med visat sig att det finns ett samband mellan just emotionella krav i arbetet och utbrändhet. 

Samtidigt har det även visat sig att det finns en faktor som dämpar detta samband, nämligen 

arbetsgruppens autenticitetsklimat. Detta klimat hänvisar till hur pass accepterat och värderat det är för 

individerna i en arbetsgrupp att inför varandra uttrycka känslor som de faktiskt känner. 

Eftersom att det är värdefullt för arbetsplatser med emotionella krav att ha ett autenticitetsklimat vill vi 

undersöka vad som skapar det; närmare bestämt intresserar vi oss för ledarens roll i att skapa ett högt 

autenticitetsklimat. För att vi ska kunna undersöka detta behöver vi minst tio ledare (som kan vara en 

arbetsledare, platschef, enhetschef eller motsvarande) och fyra till fem stycken underställda från 

respektive ledares arbetsgrupp som vill besvara en enkät. Ledarna får besvara en enkät som handlar om 

deras förmåga att uppfatta och förstå känslor och de från arbetsgruppen får besvara en enkät som handlar 

om arbetsgruppens aunteticitetsklimat. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt, det vill säga de som fyller 

i enkäterna kommer inte att kunna identifieras. Vi garanterar även att enkäten endast kommer att 

användas i denna studie. Deltagandet i enkätundersökningen är frivilligt och de som besvarat enkäten 

kan när som helst välja att avbryta deltagandet. 

Att delta i denna studie är, utöver att varje besvarad enkät betyder mycket för studiens kvalitet, även 

fördelaktigt för Er organisation eftersom att studien ger er en kartläggning av hur autenticitetsklimatet 

ser ut i organisationen. Dessutom får organisationen insikt i vilken förmåga att uppfatta och förstå 

känslor ledarna i organisationen generellt sett verkar ha, vilket kan vara fördelaktigt för organisationen 

eftersom det visar om resurser bör satsas på kompetensutveckling inom detta område. Vår fråga till dig 

är således om du tror att det finns ledare med tillhörande arbetsgrupper som vill delta i studien? 

Enkäterna delas i sådana fall ut i början av vecka 15 och hämtas in en vecka senare. Vi tror att den 

bifogade enkäten tar ca 10 minuter att besvara.  

Mvh Jörgen Lehmivaara & Emma Pakkala 



 

 

      

Bilaga 2 

Emotional intelligence (Wong & Law, 2002). 

 

Self-emotion appraisal (SEA) 

1. I have a good sense of why I have certain feelings most of the time.  

2. I have good understanding of my own emotions.  

3. I really understand what I feel.  

4. I always know whether or not I am happy. 

 

Others’ emotion appraisal (OEA) 

5. I always know my friends’ emotions from their behavior.  

6. I am a good observer of others’ emotions.  

7. I am sensitive to the feelings and emotions of others.  

8. I have good understanding of the emotions of people around me.  

 

Use of emotion (UOE) 

9. I always set goals for myself and then try my best to achieve them.  

10. I always tell myself I am a competent person.  

11. I am a self-motivated person.  

12. I would always encourage myself to try my best.  

 

Regulation of emotion (ROE) 

13. I am able to control my temper and handle difficulties rationally.  

14. I am quite capable of controlling my own emotions. 

15. I can always calm down quickly when I am very angry.  

16. I have good control of my own emotions.  

      

Bilaga 3  

Team Climate of Authenticity (Grandley et al., 2012) 

 

1. If you show anxiety or distress with this team, it is held 



 

 

      

against you (R). 

2. Members of this team are able to discuss how they feel about 

problems and issues. 

3. People in this team reject others for showing irritation or 

frustration in the team (R). 

4. It is safe to show how you really feel with this team. 

5. It is uncomfortable for team members to show sadness or 

disappointment with each other (R). 

6. No one on this team would deliberately act in a way that 

disrespects another member’s feelings. 

7. Working with members of this team, expressions of feelings 

are respected. 

 

Bilaga 4  

Inbjudan till att delta i studie  

Vi är två studenter som läser sista terminen på kandidatprogrammet i psykologi, som just nu skriver vårt 

examensarbete. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur accepterat och värderat det är att 

uttrycka känslor i arbetsgrupper och vilka faktorer som kan påverka detta. För att undersöka detta är vi 

intresserade av vilka förmågor du upplever att du har när det kommer till att uppfatta, använda, förstå 

och hantera känslor. Denna enkät innehåller frågor om detta och tar inte mer än tio minuter att besvara. 

Dina svar är värdefulla för att resultatet ska bli tillförlitligt och användbart. Det är frivilligt att delta i 

studien och du kommer vara helt anonym, dina svar kommer inte att kunna urskiljas från andras svar. 

Vi garanterar även att svaren från enkäten endast kommer användas i denna studie. Lämnar du in 

enkäten ser vi det som ditt samtycke att delta i studien, fram till dess kan du avbryta ditt deltagande om 

så önskas.  

 

Instruktioner 
När du fyllt i enkäten ber vi dig lägga enkäten i det medföljande kuvertet och försluta det. Du som chef 

har även fått fem stycken andra kuvert av oss (märkta med medarbetarenkät). Var och ett av dessa kuvert 

innehåller en enkät till en medarbetare i din arbetsgrupp. Vänligen dela ut dessa kuvert till de fem 

medarbetare som du frågat om de är intresserade av att delta i studien. Vi behöver minst fyra stycken 

enkäter som är ifyllda av medarbetare i din arbetsgrupp för att resultatet ska gå att använda. Medarbetarna 

som ska svara på enkäten får i sitt kuvert instruktioner om att lämna sina förslutna kuvert till dig med 

enkäten i, senast _____ . Vänligen lägg sedan alla förslutna kuvert (både ditt och medarbetarnas) i det 

stora medföljande kuvertet (märkt med lägg alla enkäter här) och förslut detta. Anledningen till att vi 



 

 

      

gör på detta sätt, med förslutna kuvert, är för att garantera anonymiteten. Vi hämtar sedan upp det stora 

förslutna kuvertet enligt överenskommelse med dig.   

 

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. Tillsist vill vi rikta ett stort tack till dig för din 

medverkan i vår studie! 

      

Emma Pakkala & Jörgen Lehmivaara  

070-2492933 

Luleå Tekniska Universitet 

 

Del 1 av 2. Vänligen besvara frågorna (1-4) genom att på fråga 1 och 2 ringa in det 

svar som stämmer in på dig och på fråga 3 och 4 skriva ditt svar.  

1. Ålder? 

18-24 

25-35 

36-45 

46 - uppåt 

vill ej uppge 

 

2. Vilket kön definierar du dig som?  

Kvinna 

Man 

Annat 

Vill ej uppge 

 

3. Vilken yrkesgrupp tillhör du? 

Svar:  

 

3. Hur många år yrkeserfarenhet har du av arbete som ledare?  

Svar:  

 



 

 

      

 
 

Del 2 av 2. Vänligen skatta hur väl du anser att nedanstående påståenden (1-16) 

stämmer in på dig genom att ringa in den siffra som du upplever stämmer bäst.  

1. Jag har för det mesta en god förståelse för varför jag upplever vissa känslor. 

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5    6     7        Instämmer helt 

 

 

2. Jag har en god förståelse för mina egna känslor. 

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5    6     7        Instämmer helt 

 
 

3. Jag förstår verkligen vad jag känner. 

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5    6     7        Instämmer helt 

 
 

4. Jag vet alltid om jag är glad eller inte. 

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5    6     7        Instämmer helt 

 
 

5. Jag vet alltid mina vänners känslor utifrån deras beteende.  

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5    6     7        Instämmer helt 

 
 

6. Jag är en god observatör av andras känslor. 

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5    6     7        Instämmer helt 

 
 

7. Jag är känslig för andras känslor. 

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5    6     7        Instämmer helt 

 

 

8. Jag har en god förståelse för känslor hos människor i min omgivning. 

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5    6     7        Instämmer helt 

 
 

9. Jag sätter alltid upp mål för mig själv och försöker sedan göra mitt bästa för att 

uppnå målen.  



 

 

      

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5    6     7        Instämmer helt 

 
 

10. Jag säger alltid till mig själv att jag är en kompetent person. 

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5    6     7        Instämmer helt 

 
 

11. Som person är jag självmotiverad. 

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5    6     7        Instämmer helt 

 
 

12. Jag skulle alltid uppmuntra mig själv att försöka göra mitt bästa. 

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5    6     7        Instämmer helt 

 

 

13. Jag kan kontrollera mitt humör och hantera svåra situationer på ett rationellt 

sätt. 

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5    6     7        Instämmer helt 

 

 

14. Jag är ganska kapabel att kontrollera mina egna känslor.  

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5    6     7        Instämmer helt 

 

 

15. Jag kan alltid lugna ner mig snabbt när jag är väldigt arg. 

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5    6     7        Instämmer helt 

 

 

16. Jag har god kontroll över mina egna känslor. 

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5    6     7        Instämmer helt 

 

      

 

  



 

 

      

Bilaga 5  

 

Inbjudan till att delta i studie 
Vi är två studenter som läser sista terminen på kandidatprogrammet i psykologi, som just nu skriver vårt 

examensarbete. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur accepterat och värderat det är att 

uttrycka känslor i arbetsgrupper och vilka faktorer som kan påverka detta. För att undersöka detta är vi 

intresserade av hur accepterat och värderat du upplever att det är att uttrycka känslor i din arbetsgrupp, 

vilket denna enkät innehåller frågor om. Enkäten tar ungefär fem minuter att besvara. Dina svar är 

värdefulla för att resultatet ska bli tillförlitligt och användbart. Det är frivilligt att delta i studien och du 

kommer vara helt anonym, dina svar kommer inte att kunna urskiljas från andras svar. Vi garanterar 

även att svaren från enkäten endast kommer användas i denna studie. Lämnar du in enkäten ser vi det 

som ditt samtycke att delta i studien, fram till dess kan du avbryta ditt deltagande om så önskas.  

 

Instruktioner 
När du fyllt i enkäten färdigt ber vi dig lägga enkäten i det medföljande kuvertet och försluta det. Lämna 

sedan kuvertet till den chef som gav dig kuvertet, senast____. Hen lämnar sedan in de förslutna kuverten 

från din arbetsgrupp till oss. Anledningen till att vi gör på detta sätt, med förslutna kuvert, är för att 

garantera anonymiteten.  

 

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. Tillsist vill vi rikta ett stort tack till dig för din 

medverkan i vår studie! 

 

Emma Pakkala & Jörgen Lehmivaara  

070-2492933 

Luleå Tekniska Universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

Del 1 av 2. Vänligen besvara frågorna (1-4) genom att på fråga 1 och 2 ringa in det 

svar som stämmer in på dig och på fråga 3 och 4 skriva ditt svar.  

1. Ålder? 

18-24 

25-35 

36-45 

46 - uppåt 

vill ej uppge 

 

2. Vilket kön definierar du dig som?  

Kvinna 

Man 

Annat 

Vill ej uppge 

 

3. Vilken yrkesgrupp tillhör du? 

Svar: 

 

4. Hur länge har du arbetat i din nuvarande arbetsgrupp?  

Svar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

Del 2. Vänligen skatta hur väl du anser att nedanstående påståenden (1-7) stämmer 

in på din nuvarande arbetsgrupp, genom att ringa in den siffra som du upplever 

stämmer bäst.  

1. Om du uppvisar ångest eller oro i denna arbetsgrupp hålls det emot dig. 

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5        Instämmer helt 

 
 

2. Medlemmarna i arbetsgruppen kan diskutera hur de känner kring 

problem och svårigheter. 

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5        Instämmer helt 

 
 

3. Medlemmarna i arbetsgruppen avvisar andra om de uppvisar irritation eller 

frustration i arbetsgruppen.   

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5        Instämmer helt 

 
 

4. Det är tryggt att visa hur du verkligen känner i denna arbetsgrupp.    

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5        Instämmer helt 

 
 

5. Det är obekvämt för medlemmarna i arbetsgruppen att visa ledsamhet eller 

besvikelse inför varandra.     

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5        Instämmer helt 

 
 

 

6. Ingen i denna arbetsgrupp skulle medvetet agera på ett sätt som visar brist på 

respekt mot en annan medlems känslor. 

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5        Instämmer helt 

 
 

7. När man arbetar med medlemmar i denna arbetsgrupp är det respekterat att 

uttryck känslor. 

Instämmer inte alls         1      2      3      4      5        Instämmer helt 
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Deskriptiv statistik 
 Antal Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Ledarens EI 10 4,94 6,81 5,7210 ,56599 

Autenticitetsklimatet 10 3,58 4,67 3,9840 ,33797 

SEA 10 5,50 7,00 6,2250 ,58274 

OEA 10 3,75 6,75 5,3250 1,08044 

UOE 10 4,75 7,00 5,8750 ,75691 

ROE 10 4,00 7,00 5,4500 ,94133 
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VIF-test 
EI dimensioner     VIF 

SEA 3,078 

OEA 1,574 

UOE 3,697 

ROE 1,530 

 

 

 

  

 

 


