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Sammanfattning  
 
Syftet med studien var att undersöka om människor som deltar i någon form av 

arbetsmarknadsåtgärd är mer benägna att tolka andras emotionella uttryck som mer 

negativa i jämförelse med tillsvidareanställda, samt att undersöka om det fanns någon 

skillnad i självskattad självkänsla mellan grupperna. I studien deltog 28 individer varav 

14 ingick i en undersökningsgrupp och 14 i en kontrollgrupp. Alla deltagare 

genomförde ett databaserat emotionsperceptionstest samt besvarade en enkät där de fick 

skatta sin självkänsla. Studiens resultat visade att det inte uppstod någon signifikant 

interaktionseffekt mellan variablerna grupp och uttryck som stämde överens med 

hypotesen, men det fanns en tendens till skillnad i självskattad självkänsla, där 

kontrollgruppen skattade sin självkänsla högre. Diskussionen bestod av resonemang 

kring varför en interaktionseffekt inte uppstod, där den största orsaken tros vara att 

spridningen i deltagarnas data var begränsad.   
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Abstract 
 
The purpose of this study was to examine whether people who participate in 

employment measures are more likely to interpret emotional expressions of other people 

as more negative compared to permanent employees, and to examine whether there was 

any difference in self-rated self-esteem between the groups. The study consisted of 28 

people, with 14 in an experimental group and 14 in a control group. All participants 

completed a computerized emotion perception test and answered a questionnaire in 

which they had to rate their self-esteem. The results of this study didn’t show a 

significant interaction effect between the variables group and expression that were 

consistent with the hypothesis, but there was a trend toward a difference in self-rated 

self-esteem, where the control group rated their self-esteem higher. The discussion 

consisted of arguments why an interaction effect didn’t occur, and the major cause was 

probably the size of distribution.  

 
Title: Is there any difference between the unemployed and permanently employed in 
emotion perception and self-esteem? 
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Introduktion 
 
Effekterna av finanskrisen 2008 har bidragit till att Sveriges arbetsmarknad förändrats och 

under de senaste åren har antalet arbetslösa ökat från 6 till 8 procent (Konjunkturinstitutet, 

2010). Enligt rapporten tenderar förändringarna att ge en negativ utveckling av sysselsättning 

och ett minskat deltagande på arbetsmarknaden. Antalet långtidssjukskrivningar är även det 

ett ökande problem och stigningen tycks i stor utsträckning bero på psykiska diagnoser (SKL, 

2013). För att minska arbetslösheten i Sverige har regeringen de senaste åren använt sig av 

olika former av arbetsmarknadsåtgärder (Regeringskansliet, 2010). Åtgärderna ska förhindra 

att människor hamnar utanför arbetsmarknaden och förblir långtidsarbetslösa samt att hjälpa 

de utsatta som redan befinner sig långt från ett arbete. Det är Arbetsförmedlingens uppdrag 

att skapa, informera och förhandla fram aktiviteter till de utsatta. Arbetsförmedlingen kan i 

sina insatser använda sig av externa aktörer som erbjuder bland annat jobbcoachning, 

rehabilitering, och utbildning.  
 
Psykisk hälsa 
 
Till följd av de förändringar som har skett på arbetsmarknaden är det relevant att se hur 

behovet av deltagande i arbetsmarknadsåtgärder påverkar en individ psykiskt. Att bli 

arbetslös kan vara en chock för många, men under den första tiden som arbetslös anser sig 

individen vara tillfälligt utan arbete och har en hög förhoppning om ett nytt arbete inom en 

snar framtid (Goldsmith, Veum, & Darity, 1996). Vidare menar Goldsmith et al. (1996) att 

upprepande avslag till arbete leder till en otillräcklig uppmuntran och lägre motivation, som i 

sin tur ger upphov till psykisk försvagning hos en individ. Goldsmith et al. (1997) styrker 

resonemanget och menar att människor som är arbetslösa har en sämre mental hälsa till 

skillnad från de som har ett arbete. En försämrad mental hälsa har även visat sig ge upphov 

till en sämre uppfattning av egenvärde. Ett relevant antagande är därmed att arbete leder till 

positiva effekter på en individs mentala hälsa, såsom högre känsla av uppskattning och en 

ökad tro på sin förmåga. Goldsmith et al. (1997) utvecklar teorin genom att hävda att 

prestation i arbetslivet samt att få belöning för sitt arbete bidrar till ökad självkänsla. 

Begreppet självkänsla har en flerdimensionell innebörd och beskrivs vanligtvis som en 

individs uppfattning av sitt eget värde, hälsa, utseende, färdigheter och social kompetens 

(Goldsmith et al., 1997). Rosenberg (1965) har med sitt enkätinstrument introducerat ett sätt 

att mäta självkänsla, där han menar att hög självkänsla symboliseras av känslan att vara 

tillräckligt bra och att vara en person av värde. Tidigare forskning av Cullen och Hodgetts 
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(2001) visar att arbetslösa uppfattar sig själva som en avvikelse från normen. Det är vanligt 

att individer som är arbetslösa även undviker sociala interaktioner som en följd av 

utanförskapet från arbetsmarknaden. Vidare menar Cullen och Hodgetts (2001) att arbetslösa 

i samhället saknar en social roll och tenderar att känna sig prestigelösa. Utifrån den här 

forskningen kan det antas att arbetslösa i jämförelse med tillsvidareanställda saknar ett 

komplett deltagande i samhället, vilket kan bidra till en lägre uppfattning av sitt eget värde. 

Att förlora sitt jobb anses som en stressfull händelse i livet och har med stor sannolikhet 

en negativ inverkan på självkänslan, som på längre sikt kan leda till depression (Kokko & 

Pulkkinen, 1998; Orth & Robins, 2013). Det finns enligt Kokko och Pulkkinen (1998), ett 

linjärt positivt samband mellan depression och arbetslöshetens längd, där det psykiska 

lidandet följaktligen anses vara störst hos långtidsarbetslösa. Det är därför ett rimligt 

antagande att psykiskt lidande påverkar en individs välbefinnande negativt, och därmed även 

tolkningen av sig själv och omvärlden. Studier bekräftar antagandet och visar att graden av 

psykiskt lidande är starkt relaterat till den emotionella intelligensen (Downey et al., 2008; 

Nolidin, Downey, Hansen, Schweitzer & Stough, 2013), vilken bland annat består av 

tolkning utav andras emotionella uttryck. 
 
Emotionsperception 
 
Emotionsperception, det vill säga tolkningen av emotionella uttryck är en grundläggande del i 

begreppet emotionell intelligens (Mayer, Salovey, & Caruso, 2008), som innefattar en 

människas benägenhet att förstå, tolka och hantera känslor (Carmeli, Yitzhak-Halevy, & 

Weisberg, 2009; Salovey & Mayer, 1990). Mayer och Salovey (1997) menar att emotionell 

intelligens innefattar fyra olika dimensioner; tolkningen och uttrycket av egna känslor, 

tolkningen och erkännandet av andras känslor, regleringen av egna känslor samt 

användningen av känslor i handlande.  

Många studier, bland annat Carmeli et al. (2009), indikerar att individer som har hög 

emotionell intelligens upplever med stor sannolikhet en högre nivå av psykiskt välbefinnande 

än de med låg emotionell intelligens. Det beror på att individer med hög emotionell 

intelligens har möjlighet att upprätthålla ett mer positivt mentalt tillstånd på grund av sin 

förmåga att effektivt hantera känslor. Till följd av Carmeli et al. (2009) studies resultat är ett 

relevant antagande att lägre välbefinnande, till följd av psykiskt lidande, ger en snedvriden 

tolkning av känslomässiga uttryck som kan ge upphov till en lägre emotionell intelligens.  

Emotionsperception omfattar två av de ovannämnda dimensionerna, nämligen tolkningen 

och uttrycket av egna känslor samt tolkningen och erkännandet av andras känslor. Tidigare 
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forskning om tolkning av emotionella uttryck är omfattande och flertalet studier har använt 

metoder där icke-verbala signaler, i form av ansiktsuttryck, har visats för 

forskningsdeltagarna (Matsumoto et al., 2000; Zuckerman, Hall, DeFrank, Rosenthal, 1976). 

Det har även visat sig i tidigare studier att individer varierar i förmågan att kunna tolka 

ansiktsuttryck och uppfatta ledtrådar till andras känslor korrekt. Vad variationen beror på är 

intressant att fråga sig, är det välbefinnandet som avgör emotionsperceptionsförmågan eller 

finns det andra bakomliggande faktorer?  

De människor som ingår i någon form av arbetsmarknadsåtgärd kan ses som en sårbar 

grupp i samhället och kan anses olämpliga som urval för forskningsstudier. Att delta i en 

forskningsstudie har däremot visat sig kunna ha en allmän positiv inverkan på människan 

(Dyregrov et al., 2011). Fördelarna med att delta i en forskningsstudie för en sårbar grupp kan 

vara att individerna i gruppen får en ökad självkännedom, känsla av uppskattning och 

eventuellt nya insikter. 
 

Syfte 
 
Syftet är att (1) undersöka om människor som är delaktiga i någon form av 

arbetsmarknadsåtgärd är mer benägna att tolka andras emotionella uttryck som mer negativa i 

jämförelse med tillsvidareanställda människor, samt att (2) undersöka om den självskattade 

självkänslan skiljer sig mellan de två grupperna. 

 
Metod 

 
Deltagare och urval 
 
I studien deltog 28 individer varav 14 ingick i en undersökningsgrupp och 14 i en 

kontrollgrupp. Könsfördelningen för båda grupperna var 24 kvinnor (86 %) och 4 män (14 

%). Åldern på deltagarna i de båda grupperna var mellan 31 år och 61 år med en medelålder 

på 45 år. Inget bortfall har skett i någon av grupperna eftersom samtliga deltagare fullföljde 

testerna. Ett strategiskt urval användes för att finna deltagare till de två grupperna. För att 

delta i undersökningsgruppen krävdes det att deltagarna ingick i någon form av 

arbetsmarknadsåtgärd och urvalet skedde i samarbete med två konsulter från 

Arbetsförmedlingens externa aktörer via e-post och personliga möten. Kriteriet som ställdes 

på deltagarna i kontrollgruppen var att de hade en tillsvidareanställning samt var matchade 

mot undersökningsgruppen utifrån kön och ålder (+ eller - 1 år). Urvalet till kontrollgruppen 
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grundades på kontakter från näringslivet i varierande branscher och skedde via e-post, telefon 

och personliga möten.  

 

Material 
 
För studien användes två mätinstrument för de båda grupperna. För att mäta deltagarnas 

emotionsperception användes emotionsperceptionstestet Geneva Multimodal Emotion 

Portrayals Core Set, GEMEP-CS (Bänziger, Mortillaro & Scherer, 2011). Fortsättningsvis 

anges emotionsperceptionstestet som datatestet. Testet består av tre delar; 24 inspelningar 

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

både ljud och bild. Deltagarnas uppgift var att utifrån 12 svarsalternativ; glädje, lättnad, 

stolthet, intresse, välbehag, förtvivlan, sorg, ilska, rädsla, irritation, ängslan och avsmak, välja 

det alternativ som de ansåg stämde bäst överens med den känsla personen uttryckte (Bänziger 

et al., 2011).  

För att mäta självskattad självkänsla användes Rosenberg’s (1965) Self-Esteem Scale (se 

Bilaga 1). Enkäten består av 10 påståenden som respondenten skulle ta ställning till utifrån en 

fyrgradig likertskala där ett stämmer helt och fyra stämmer inte alls. Enkäten översattes till 

svenska och därefter återigen till engelska av en engelsktalande person för att säkerställa att 

den svenska översättningen var korrekt. I översättningen var det endast synonymer som 

skilde i sex av påståendena, i ett påstående skilde ordföljden utan väsentlighet för 

översättningen och övriga fyra påståenden var identiska.  

 

Tillvägagångssätt 
 

Datainsamlingen inleddes med ett personligt möte med två konsulter från 

Arbetsförmedlingens externa aktörer där det lades fram information om studien och dess 

tillvägagångsätt. Konsulterna ställde sig positiva till studien och kontaktade tänkbara 

individer som uppfyllde kriteriet och som kunde bilda en undersökningsgrupp. De som var 

intresserade av att delta i studien tilldelades ett missivbrev (se Bilaga 2) via e-post där all 

väsentlig information presenterades. När det stod klart vilka som ville ställa upp i studien, 

bokade konsulterna in deltagarna för personliga möten under mars och april i deras 

verksamhetslokaler där testerna genomfördes.  

När datainsamlingen för undersökningsgruppen var klar matchades deltagarna utifrån kön 

och ålder med individer i arbetslivet som bildade en kontrollgrupp. Dessa individer 

tillfrågades genom e-post och telefon om det fanns intresse att delta och tilldelades även de 
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ett missivbrev. Deltagarna som anmälde intresse bokades in för personliga möten under april 

i lokaler kopplade till deras arbetsplats. Proceduren för datainsamlingen såg likadan ut i 

respektive grupp. Först genomfördes datatestet individuellt och ostört, därefter tillhandahölls 

enkäten och besvarades under samma förhållanden som för datatestet. Varje deltagare 

kodades med två bokstäver och en siffra för att vara anonyma i studien. Deltagarna angavs 

samma kod för datatestet som för enkäten.  

 

Design och dataanalys 
 
Studien var av kvantitativ natur och bestod av en undersökningsgrupp och en kontrollgrupp. 

Beroendevariablerna som mättes hos grupperna var emotionsperceptionsförmåga, hur väl 

deltagarna kategoriserade positiva uttryck som positiva och negativa uttryck som negativa 

samt självskattad självkänsla. För den emotionella perceptionsförmågan användes en 2 grupp 

(arbetsmarknadsåtgärd/tillsvidareanställda) x 2 uttryck (positiva/negativa) ANOVA.  

I analysen användes ett index då antalet negativa svarsalternativ var fler än de positiva 

svarsalternativen.  

Indexet räknades ut genom att summera varje deltagares svar där positiva uttryck tolkades 

som positiva och sedan dividera summa med fem, eftersom antalet svarsalternativ var fem till 

antal. Summan av de negativa uttrycken som tolkades som negativa dividerades med sju, 

eftersom det fanns sju negativa svarsalternativ. För den självskattade självkänslan användes 

en direkt jämförelse mellan grupperna med hjälp av ett t-test. Båda analyserna för studien 

genomfördes i SPSS version 20 och det värde som användes för signifikans var p<.05. 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Deltagarna och deras resultat i studien var anonyma och medverkandet var frivilligt. Efter 

genomfört datatest hade deltagarna möjlighet till personlig feedback utifrån resultatet. Om 

deltagaren önskade feedback undanröjdes anonymiteten för att kunna plocka fram dennes 

specifika svar. Informationen om möjligheten till feedback angavs i missivbrevet som 

tilldelades alla som var intresserade av att delta i studien. I studiens resultat behandlades 

däremot all data anonymt. Tio av deltagarna i undersökningsgruppen ansågs vara i 

beroendeställning till de två konsulterna, men studien var inte presenterad som en koppling 

till aktörernas insatsarbete utan till en akademisk uppsats under handledning av en docent på 

Högskolan i Gävle. 
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Resultat 
 
Resultatet av en mixad 2 grupp (arbetsmarknadsåtgärd/tillsvidareanställda) x 2 uttryck 

(positiva/negativa) ANOVA med grupp som mellanpersonsvariabel och uttryck som 

inompersonsvariabel samt antal rätt i emotionsigenkänningstestet som beroende variabel 

visade att oberoende av grupptillhörighet tolkades positiva uttryck i större utsträckning som 

positiva (m = 5.07, sd = 0.18) jämfört med tolkningen av negativa uttryck som negativa (m = 

4.44, sd = 0.12), vilket visade en huvudeffekt av uttryck, F (1,26) = 5.81, p<.03, ηp
2 = .18. 

Analysen visade även att kontrollgruppen som bestod av tillsvidareanställda tolkade fler antal 

uttryck korrekt (m = 4.90, std = 0.11) än vad undersökningsgruppen gjorde (m = 4.61, std = 

0.11), vilket visade en tendens av grupp, F (1,26) = 3.72, p< .08, ηp
2 = .13. Ingen 

interaktionseffekt visades (se Tabell 1).  

 

Tabell 1. Frihetsgrader (df), F-kvot (F), signifikansnivå (p) och effektstorlek (ηp
2) för 

huvudeffekterna och interaktionseffekten. N = 28. 

 
Resultatet av ett t-test visade att det fanns en tendens till en skillnad i självskattad 

självkänsla mellan de människor som ingår i ett arbetsmarknadsåtgärdsprogram och de som 

är tillsvidareanställda, t (26) = 4.92, p < .06, där de tillsvidareanställda skattade sin 

självkänsla högre än de som ingår i ett arbetsmarknadsåtgärdsprogram.  
 

 
 
 

 
 
 

Variabel df F p ηp
2

 

Uttryck 1 5.81 .03 .18 

Grupp 1 3.71 .08 .13 

Känsla x grupp 1 1.18 .29 .04 

Felterm 26    
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Diskussion 
 
Emotionsperception 
 
Studiens ena syfte var att undersöka om det fanns en skillnad mellan gruppernas förmåga att 

tolka emotionella uttryck, där skillnaden enligt hypotesen skulle bero på att 

undersökningsgruppen tolkar fler emotionella uttryck som negativa än vad kontrollgruppen 

gör. Trots att resultatet visar att det finns en tendens till att kontrollgruppen skulle vara bättre 

på att generellt sortera emotionella uttryck rätt i de två kategorierna positiva och negativa, 

och att positiva uttryck tolkas rätt i större utsträckning än negativa uttryck oberoende av 

grupptillhörighet, visar inte resultatet att det finns någon signifikant interaktionseffekt som 

stämmer överens med vår hypotes. Detta trots att båda gruppernas deskriptiva medelvärde är 

detsamma i förmågan att tolka negativa uttryck som negativa, medan det föreligger en 

medelvärdesskillnad mellan grupperna när det handlar om de positiva uttrycken, där 

kontrollgruppen har ett högre värde jämfört med undersökningsgruppen. Att detta inte 

resulterar i en signifikant interaktionseffekt mellan grupp och uttryck är något förvånande då 

tidigare forskning indikerar att det bör förhålla sig så. En arbetslöshet under en längre tid 

leder i många fall till ett försämrat psykiskt tillstånd som i sin tur kan antas bidra till ett lägre 

välbefinnande (Goldsmith et al., 1996). Välbefinnandet i sin tur verkar ha ett positivt 

förhållande till emotionell intelligens, där ett lägre välbefinnande antas ge upphov till en lägre 

emotionell intelligens (Nolidin et al., 2013; Downey et al., 2008) och där emotionsperception 

är en av komponenterna.  

En orsak till att utfallet inte blev som förväntat kan delvis antas bero på den begränsade 

spridningen av de värden som blev möjliga baserat på det index som skapades. En annan 

förklaring till avsaknad av den förväntade effekten (som kan iakttas i de deskriptiva data), 

och som kan vara sammanlänkad med den föregående tänkbara anledningen, är en för låg 

power. Med andra ord, storleken på den skillnad som föreligger är för liten för att visas med 

tanke på det låga antal försöksdeltagare alternativt mättillfällen som användes.  

I den här studien har vi valt att endast inrikta oss på arbetslöshet som en tänkbar faktor till 

sämre välbefinnande och antagit att det ska påverka emotionsperceptionsförmågan. 

Konsekvensen av att studera det komplexa begreppet emotionell intelligens (Mayer & 

Salovey, 1997) är det faktum att det saknas en entydig definition och förmodligen existerar 

ett antal bakomliggande faktorer som är svåra att identifiera. Mayer et al. (2008) resonerar i 

sina studier kring forskarperspektiven på emotionell intelligens, där en del forskare anser att 

det är en mental förmåga medan andra anser att det är en sammansättning av positiva 
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egenskaper såsom hög självkänsla och välbefinnande. För att få en mer övergripande bild 

över en individs emotionsperceptionsförmåga kan det krävas hänsyn till andra faktorer än 

arbetslöshet som exempelvis uppväxt, personlighetsdrag och levnadsförhållanden, vilket är 

en uppgift att beakta för framtida forskningsinsatser.  

En intressant aspekt från den aktuella studiens resultat som är värd att poängteras är att det 

finns en huvudeffekt av variabeln uttryck och en tendens till huvudeffekt av variabeln grupp. 

Resultatet visar alltså att oberoende av grupp kategoriseras positiva uttryck rätt i större 

utsträckning än negativa uttryck och att kontrollgruppen tolkar fler rätt svar än 

undersökningsgruppen. Det tycks således vara lättare att kategorisera positiva uttryck i 

datatestet. Detta kan tänkas bero på att det endast fanns fem positiva svarsalternativ att välja 

mellan i jämförelse med de negativa svarsalternativ som var sju till antal eller att de positiva 

uttrycken var mindre differentierade än de negativa uttrycken.  

 
Självkänsla 
 
Studiens andra syfte var att undersöka om den självskattade självkänslan skilde sig mellan de 

två grupperna. Resultatet visar att kontrollgruppen tenderar att skatta en högre självkänsla 

(borderline signifikans) i självskattningen, vilket stämmer överens med vår hypotes. Detta 

överensstämmer även med tidigare forskning som visar att långvarig arbetslöshet förefaller 

vara en stressfylld händelse i livet (Kokko & Pulkkinen, 1998) och medför en negativ 

inverkan på individens uppfattning av sitt eget värde, den så kallade självkänslan (Goldsmith 

et al., 1997). 

Att hypotesen om den självskattade självkänslan i princip stämde bidrar till intressanta 

reflektioner om en arbetslöshet kan bli längre på grund av en låg självkänsla initialt, eller om 

arbetslösheten resulterar i en sänkning av självkänslan som i sin tur försvårar för individen att 

ta sig ut på arbetsmarknaden. Naturligtvis är inte arbetslöshet den enda faktorn som påverkar 

självkänslan utan det finns även här flera bakomliggande orsaker som kan bidra till en lägre 

uppfattning om sitt eget värde. Exempel på sådana orsaker kan vara mobbning i tidig ålder 

eller avsaknad av positiv feedback under livet. Cullen och Hodgetts (2001) påvisar i sin 

tidigare forskning att arbetslösa ofta uppfattar sig själva som en avvikelse och det kan antas 

leda till brist på känsla av tillhörighet till samhället, vilket troligtvis påverkar uppfattningen 

av sitt eget värde. Även om självkänslan sägs vara relativt stabil under livet (Orth & Robins, 

2013), är det troligt att en arbetslöshet och andra negativa faktorer gör ett avtryck i 

självkänslan som är svår att återställa till ursprunglig nivå utan uppskattning och känsla av 

tillhörighet. Utifrån denna studies resultat är det svårt att spekulera ifall det är besvärligt att 
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hålla sig kvar på arbetsmarknaden när man har en låg självkänsla eller om det faktiskt är 

arbetslösheten som skapar den låga självkänslan.  

 

Metod 
 
Att använda sig av emotionsperceptionstestet GEMEP-CS (Bänziger et al., 2011) har krävt 

personliga möten med samtliga deltagare vilket anses vara tidskrävande om studien skulle 

göras i en större omfattning. Dock anser vi att testet har varit pålitligt därför att möjlighet att 

försköna sin emotionsperceptionsförmåga varit begränsad. 

Enkäten som användes för att mäta deltagarnas självskattade självkänsla är ett begränsat 

instrument för att få en bild av varför självkänslan skattas som hög eller låg.  För att få en 

bättre förståelse för deltagarnas uppfattning av sig själva skulle enkäten behöva kompletteras 

med en kvalitativ metod i form av till exempel djupintervjuer. 

 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Sammanfattningsvis visar studien på resultat som är intressanta, men studiens storlek och det 

faktum att interaktionseffekten inte var signifikant medför att slutsatserna är begränsade. Det 

finns dock en tendens till skillnad mellan grupperna i emotionsperceptionsförmåga där 

individer som ingår i en arbetsmarknadsåtgärd är sämre än tillsvidareanställda på att 

kategorisera emotionella uttryck. Den självskattade självkänsla skilde sig mellan grupperna 

och det bekräftar vår hypotes om att tillsvidareanställda generellt bör skatta sin självkänsla 

högre än de som ingår i en arbetsmarknadsåtgärd.  

Denna studie kan ses som en pilotstudie till ett arbete med större omfattning, då studiens 

resultat är av deskriptiv karaktär. Ett förslag vid fortsatt forskning inom emotionsperception 

skulle kunna vara att beakta fler faktorer än bara arbetslöshet, då bland annat Matsumoto et 

al. (2000) diskuterar i sin studie om emotionsperceptionsförmågan kan relateras till 

människors personligheter utifrån fem-faktormodellen. Beroende på en människas grad av de 

fem egenskaperna kan förmågan att identifiera emotionella uttryck skilja sig. Förmodligen är 

det lättare att känna igen känslor som man själv ofta upplever. För fortsatt forskning inom 

området självkänsla skulle det vara intressant att studera vidare om en arbetslöshet förorsakar 

en låg självkänsla. Om det skulle visa sig att självkänslan faktiskt blir lägre på grund av en 

arbetslöshet, finns det underlag för Arbetsförmedlingen och dess externa aktörer att i 

framtiden fokusera mer arbete kring de utsattas uppfattning av sitt eget värde och 

förhoppningsvis lättare kunna stödja dem till ett nytt arbete.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1, Enkät 
 

ENKÄT           
            kod 
nr: 
 
Följande påståenden handlar om dina nuvarande känslor om dig själv. För varje påstående, 
var vänlig ringa in den siffra som motsvarar det svar som bäst beskriver hur väl påståendet 
stämmer in på dig.  
 
 

 
 
 
 

 
Tack för ditt deltagande! 

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
helt delvis delvis inte inte alls

1. Jag känner att jag är en person av värde,  
åtminstone på samma plan som andra. 1 2 3 4

2. Jag känner att jag har ett antal goda egenskaper.  1 2 3 4

3. Sammantaget tenderar jag att känna mig misslyckad. 1 2 3 4

4. Jag är kapabel att göra saker lika bra som de flesta 1 2 3 4
andra människor.

5. Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över. 1 2 3 4

6. Jag tar en positiv inställning till mig själv. 1 2 3 4

7. Överlag är jag nöjd med mig själv. 1 2 3 4

8. Jag önskar att jag kunde ha mer respekt för mig själv. 1 2 3 4

9. Jag känner mig onekligen värdelös ibland. 1 2 3 4

10. Ibland tror jag att jag inte är bra alls. 1 2 3 4



 

               
 

 
 
 
Bilaga 2, Missivbrev 
 
 
Hej! 

Här kommer en förfrågan om att delta i en studie som handlar om hur man tolkar emotionella 

uttryck och hur man uppskattar sin självkänsla. Som deltagare kommer Du att få göra ett 

databaserat test samt fylla i en enkät.  

 

Vi som genomför studien är två studenter på Personal- och arbetslivsprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Studien sker under vetenskaplig handledning och kommer ligga som 

grund för en akademisk uppsats vid Högskolan i Gävle.  

 

Genom att delta i studien kan du ges en möjlighet att få en uppfattning om hur du tolkar 

andras människors emotionella uttryck. Deltagandet är helt frivilligt och väljer du att vara 

med så är du anonym. Efter genomförandet av det databaserade testet finns det möjlighet till 

feedback i form av en utförlig beskrivning om hur du tolkar emotionella uttryck. Väljer du att 

få feedback kommer Du inte kunna vara anonym innan data för din feedback har plockats 

fram. Därefter kommer dina data att avkodas och bli helt anonyma. 

 

Har du några frågor eller funderingar går det bra att höra av sig på telefonnummer 

0737577273 eller skicka ett mejl till hult.ellinor@gmail.com.  

 

Med vänlig hälsning, 

Ellinor Hult & Emelie Persson 

 


