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Emotionell intelligens och ledarskap 
- En kvantitativ studie1

 

!
Sammanfattning 

!
Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan 
emotionell intelligens (EI) och ledarskapsstilar i Sverige. Tidigare studier 
har funnit ett samband mellan emotionell intelligens och transformativt 
ledarskap. Studien syftade även till att undersöka ifall tidigare forsknings 
resultat mellan emotionell intelligens och ledarskapsstilar skiljer sig i 
förhållande till ett svenskt urval. Ledarna (N=61) besvarade på frågor 
angående emotionell intelligens (SEIS) samt på frågor angående 
ledarskapsstil (MLQ5X). Resultatet visade ett signifikant positivt samband 
mellan emotionell intelligens och alla fyra komponenter i transformativt 
ledarskap. Inga signifikanta resultat fanns mellan emotionell intelligens 
och ett transaktionellt ledarskap. Ett signifikant negativt samband fanns 
mellan emotionell intelligens och ett laissez-fair ledarskap. Resultatet 
visade att föreliggande studie låg i linje med tidigare forskningsresultat. 
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Nyckelord: Emotionell Intelligens, transformativt 
ledarskap, transaktionellt ledarskap 
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Emotinal intelligence and leadership 
!

- A quantitative study2
 

!
!

Abstract 
!

The purpose of this study was to examining the relationship between 
emotional intelligence (EI) and leadership styles in Sweden. Previous 
studies have found a link between emotional intelligence and 
transformational leadership. The study also aimed to investigate whether 
previous research results between emotional intelligence and leadership 
styles differ in relation to a Swedish sample. The leaders (N = 61) 
answered questions about emotional intelligence (SEIS) and questions 
regarding leadership style (MLQ5X). The results showed a significant 
positive correlation between emotional intelligence and all four 
components of transformational leadership. No significant results were 
found between emotional intelligence and transactional leadership. A 
significant negative correlation was found between emotional intelligence 
and a laissez-fair leadership. The results showed that the present study was 
consistent with previous research. 

!
Keywords: Emotional Intelligence, transformational leadership, 
transactional leadership 
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Frågan hur man blir en bra ledare är idag högaktuell och det finns flera teorier i ämnet. 
Ledarskapsstilar på arbetsplatsen är av stor betydelse i dagens samhälle och har blivit 
uppmärksammat, eftersom det anses betydande för organisationer, genom att medarbetare trivs 
och presterar bättre på sitt arbete (Lowe & Kroeck 1996). Flera forskare påstår att Emotionell 
intelligens, som förmåga är viktigt i ett effektivt ledarskap (Mayer, Salovey & Caruso, 2004; 
George, 2000; Goleman, 2003). 

  Emotionell intelligens är sammantaget utifrån olika teorier, förmågan att identifiera 
emotioner hos sig själv och andra samt agera på ett framgångsrikt sätt i förhållande till dem (Bar- 
On, 1997; Goleman, 1995; Mayer et al., 2004). Emotionell intelligens påstådda betydelse för 
arbetsrelaterade prestationer och framgångar har även resulterat i att konsultfirmor börjat 
marknadsföra och erbjuda EI-kurser, där avsikten med dessa kurser är att höja individers 
emotionella intelligens vilket i sin tur ska öka deras prestationsförmåga på arbetsplatsen (Joseph 
& Newman, 2010). 

Utifrån föreställningen om ledarskap har ansatser gjorts till att skapa modeller som 
representerar olika typer av ledarskap, och exempel på modeller som ofta omnämns i ledarskaps 
sammanhang är transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap samt laissez-faire, även kallat 
”låt-gå”-ledarskap (Lowe & Kroeck, 1996). Tidigare studier har funnit ett positivt samband 
mellan hög nivå av emotionell intelligens och transformativ ledarskapsstil (Barling, Slater & 
Kelloway, 2000; Hur, Van den Berg & Wilderom, 2011; Rosete & Ciarrochi, 2005).  
            Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det finns ett samband mellan 
emotionell intelligens och transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap samt laissez-faire 
ledarskap. Föreliggande studie baseras på tidigare forsknings rekommendationer och de brister 
som finns inom området, vilket är att empiriska studier inom emotionell intelligens och 
ledarskapsstilar är begränsad och vikten av replikationer i olika kulturer framhävs för att kunna 
uttala sig mer universellt (Barling et al., 2000; Gardner & Stough, 2002).  
 

 Emotionell intelligens 
Emotionell intelligens (EI) – eller Emotional quotient (EQ) – är ett mångfacetterat 

begrepp som det råder en debatt i litteraturen, om begreppets struktur. Det finns en rad olika 
definitioner av EI, men trots varierade definitioner av begreppet EI, kompletterar dessa varandra 
mer än de motsäger varandra (Ciarrochi, Chan & Bajgar, 2001). Generellt innehåller de flesta 
definitioner mer eller mindre fyra olika områden: perception, reglering, förståelse och 
användande av emotioner. Definitionen som förekommer mest, inom forskning, som även valts 
att användas i föreliggande studie skapades ursprungligen av Mayer, DiPaolo & Salovey 1990 
(refererad i Mayer et al., 1990). Emotionell intelligens definieras som en förmåga att uppfatta 
och uttrycka känslor; tillämpa känslor för att främja tänkandet; förstå och dra slutsatser av olika 
känslor samt reglera sina egna känslor och känslor hos andra (Mayer et al, 2004). Bar-On (1997) 
definierar EI som en samling icke-kognitiva kapaciteter, kompetenser och färdigheter som 
påverkar ens förmåga att lyckas hantera krav och sociala interaktioner. 

EI begreppet började med Edward Lee Thorndike i slutet av 1930-talet med en förmåga 
som han kallade ”social intelligens”, som innebar förmågan att förstå andra människor och att 
kunna agera förnuftigt i mänskliga relationer (refererad i Mayer et al., 2004). Thorndike framhöll 
att denna sociala intelligens är en del av den intellektuella begåvningen (refererad i Mayer et al., 
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2004). Gardner (1983) hävdade att den personliga intelligensen utgjordes av interpersonell 
begåvning, som i korthet syftar till fallenheten att kunna skapa meningsfulla relationer till andra 
individer, samt av vad han kallade den interpersonliga förmågan, som gällde individens förmåga 
att finna insikt och förmåga att leva i enlighet med sina inre önskemål. Gardner (1998) betonade 
de kognitiva elementen, det vill säga individens förställningar om känslor snarare än  vilken roll 
känslorna i sig spelade i de olika intelligenserna. 

Begreppet EI myntades av Mayer et al. (1990) som ansåg att emotionell intelligens är 
människors förmåga att kontrollera och använda sina känslor och för att uppfatta andras. Mayer 
et al. (1990) ansåg att emotionell intelligens består av emotioner; känslor och känslostämningar 
medan intelligens kunde härledas till personers tankeförmåga. 

Emotionell intelligens består enligt Mayer och Salovey (1997) av fyra beståndsdelar som 
vardera består av olika egenskaper. De fyra beståndsdelarna är; (1) förmåga att uppleva, värdera 
och uttrycka känslor (2) att underlätta tänkande med hjälp av känslor (3) att förstå och analysera 
känslor, använda känslomässig kunskap (4) att reglera känslor genom reflektion för att främja 
emotionell och intellektuell tillväxt (se figur 1). Mayer et. al (1990) påpekade att flera olika 
faktorer påverkar hur den emotionella intelligensen utvecklas hos en individ, och därmed vilka 
emotionella färdigheter denne tillägnar sig. 

Mayer och salovey (1997)  delade upp de fyra olika beståndsdelarna i olika rubriker och 
illustrerade det i ett schema (figur 1). Mayer och Salovey (1997) placerade de förmågor som 
utvecklas först i rutorna längst till vänster, vilka indikerar på de enklaste förmågorna och desto 
mer åt högre innebär en mer komplex förmåga. Människor kan ha olika grad av emotionell 
intelligens och förmågorna utvecklas olika snabbt hos olika personer. Modellen visar att 
utveckling av komplexa förmågor förutsätter att andra, mindre komplexa, redan utvecklats. 
Förmåga till vänster utvecklas först, därefter följer de andra till en mer komplex förmåga 
(Mayer & Salovey, 1997). 

 
                                  1.Att uppleva, värdera och uttrycka känslor 

Känna igen 
känslor i 

förnimmelse och 
tankar 

Känna igen och 
benämna känslor 

hos andra, 
beteende, ljud mm 

Uttrycka 
känslor och behov 

kopplade till 
känslan 

Skilja mellan 
precisa och 

oprecisa känslor 

                                 2.Att underlätta tänkande med hjälp av känslor 
Känslor 

prioriteras och 
styr tankarna mot 
viktig information 

Känslor kan 
användas för att 

bedöma och 
minnas 

Använda 
känslosvängning 
för att betrakta en 

Situation 

Olika 
känslotillstånd 
leder till olika 

problemlösningar 
EI ––––3.Att förstå och analysera känslor, använda känslomässig kunskap 

Sätta ord på 
känslor och förstå 
koppling mellan 
känsla och ord 

Tolka vad 
känslor förmedlar 
om relationer t.ex. 

förlust ger sorg 

Förstå 
sammansatta 

känslor som hat 
och kärlek 

Förstå och 
förutse hur en 

känsla går över till 
en annan känsa 

                           4.Att reglera känslor genom reflektion för att främja emotionell och intellektuell tillväxt 
Öppen för Kunna gå in/ut Reflektera över Hantera känslor 

känslor, behagliga ur en känsla känslor hos sig hos sig själv och 
och obehagliga beroende på själv och andra andra, dämpande 

nyttan av den eller förstärkande 

 
Figur 1. Modifierad modell efter Salovey & Mayers (1997) schema över emotionell 

intelligens, hur olika grad av förmågor till emotionell intelligens utvecklas, översatt till svenska av 
Kimber (2004) . 
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Den översta kolumnen (1) visar hur väl en individ kan identifiera känslor och dess 
betydelse i sig själv, hos andra eller i ett objekt. Den andra kolumnen (2) beskriver hur känslor 
påverkar en persons intellektuella processer och även förmågan att förstå känslor. Dessa 
egenskaper utvecklas med åldern och leder till bättre hantering av känslor i svåra situationer. Den 
tredje kolumnen (3) rör förmågan att förstå känslor och att använda känslomässig kunskap. 
Känslor utvecklas i mellanmänskliga relationer och det är viktigt att uppmärksamma känslor för 
att kunna lära sig av dem. Första steget i denna process är att vara öppen för sina känslor med 
början i den första rutan i kolumn (4). Känslor kan påverka det intellektuella tänkandet både 
positivt och negativt, på det sätt att negativa känslor leder till negativa tankar och tvärtom. 

Goleman (2003) hävdade att själviakttagelse och självinsikt bidrar till förmågan att kunna 
hantera känslor positivt. Goleman (1995) framhåller i sin teori om emotionell intelligens att 
förmågan att hantera känslolivet inte kan läras på samma sätt som man förvärvar kunskaper och 
färdigheter utan måste övas in genom livet. Goleman (2003) skev att människor med hög 
emotionell intelligens utmärker sig av; självkännedom, förmågan att känna igen och förstå 
humör och sinnesstämning, känslor och drivkrafter samt hur man påverkar andra. 
Självbehärskning, förmågan att kontrollera och avstyra störande impulser och sinnesstämningar. 
Det är även en tendens att ta väl övervägda beslut och tänka innan man agerar. Motivation, en 
passion för att arbeta för ändamål som inte handlar om pengar och status, samt har en tendens 
att sträva mot mål med energi och uthållighet. Empati, förmågan att förstå andra människors 
känslomässiga drivkrafter samt bra på att bemöta andra människor utifrån deras känslomässiga 
reaktioner. Social förmåga, förmågan att hantera relationer och bygga nätverk, men också att 
hitta gemensamma beröringspunkter och skapa dialog. 

En annan modell av EI är “mix models”, där man använder begreppet emotionell 
intelligens som ett samlingsnamn, för olika förmågor exempelvis personlighetsdrag. Dessa 
"blandade modeller" inkluderar motivationsfaktorer och affektiva dispositioner exempelvis 
självbild, självsäkerhet och empati (refererad i Goleman, 1995). En av de mest omnämnda 
bland- modellerna av emotionell intelligens är Reuven Bar-Ons teori (Bar-On, 2004). Bar-Ons 
icke- kognitiva modell definierar emotionell intelligens som en rad icke-kognitiva förmågor, 
kompetenser och färdigheter som påverkar ens förmåga att lyckas klara de krav och tryck som 
finns i vår omgivning (Bar-On, 1997). Bar-On (1997) föreslog att komponenter i denna modell 
utvecklas med tiden, förändras under hela livet och kan förbättras genom utbildnings-och 
utvecklingsprogram. Bar-On (1997) ansåg att personlighetsdrag har betydelse för vad som ger 
framgång i livet, och som han ansåg ligger bortom den kognitiva intelligensen. 

De blandade modellerna har fått viss kritik av de som menar att bland-modellerna, på 
grund av sin vidare omfattning och otydliga gränser, inte egentligen bör betecknas som en 
”intelligens” (Neubauer & Freudenthaler, 2005; Mayer et al., 2004). Det finns inte någon 
entydig syn på EI och dess komponenter vilket är problematiskt. På grund av dessa oklarheter 
uppstår det, enligt Mayer, Roberts och Barsade (2008) förvirring och missförstånd om vad EI 
egentligen är eller borde vara. Kritik riktas även emot om EI som självrapport och EI som 
prestation faktiskt mäter samma begrepp (Austin, Saklofske & Egan, 2005). 

 
!!Ledarskap 

Det finns ett stort antal definitioner av ledarskap. Det finns dock ett visst drag som 
förenar de flesta definitioner, vilket är att det rör sig om en process där en avsiktlig påverkan 
utövas av en individ på andra människor, detta i avsikt att leda, strukturera och underlätta 
aktiviteter och relationer inom en grupp (Bryman, Stephens & Campo, 1996). 

Modeller som ofta omnämns i ledarskaps sammanhang är transformativt ledarskap, 
transaktionellt ledarskap samt laissez-faire, även kallat ”låt-gå”-ledarskap (Lowe & Kroeck, 
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1996). Ultimata ledare är de som är både transformativa och transaktionella enligt (Bass, 1997). 
I det transformativa ledarskapet prioriteras medarbetarna och i det transaktionella ledarskapet så 
ligger fokusen mer på ledaren och organisationen. Ledare med ett transformativt ledarskap 
inspirerar sina medarbetare genom att bygga en personlig tillit. Ledaren motiverar medarbetarna 
i arbetet och lyfter fram deras självkänsla (Bass, 1997). En transformativ ledare påverkar 
effektiviteten genom att leda sina medarbetare mot ett gemensamt mål (George, 2000). Ledare 
kan använda både en transformativ och en transaktionell ledarskapsstil vid olika tidpunkter och 
till olika grader men effektiva ledare beskrivs ha ett mer transformativt ledarskaps beteende och 
ledare med ett transaktionellt ledarskaps beteenden är oftare passiva och ineffektiva (Bass, 
Avolio & Atwarter, 1996; Bass 1997). 
       Transformativt ledarskap 

Transformativt ledarskap baserar sig på fyra grundläggande beteenden enligt Bass 
(1997), idealiserat inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och 
individualiserad anpassning. Ledare med ett transformativt ledarskap inspirerar sina 
medarbetare genom att bygga en personlig tillit. Ledaren motiverar medarbetarna i arbetet och 
lyfter fram deras självkänsla (Bass, 1997). En transformativ ledare påverkar effektiviteten genom 
att leda sina medarbetare mot ett gemensamt mål (George, 2000). Då en ledare har ett idealiserat 
inflytande har medarbetare förtroende för ledaren som är betrodd och respekterad. Ledaren är 
lojal, konsekvent, pålitlig och arbetar mot gemensamma mål (Bass, 1998). Den ledare som har 
inspirerande motivation kan ses som karismatisk och idealiserad. Ledaren ger inspirerande 
motivation, är positiv och ger stöd och uppmuntran för att medarbetarna ska kunna nå uppsatta 
mål och utveckla självförtroendet. Ledaren visar entusiasm och är optimistisk i sitt ledarskap, 
vilket får medarbetarna involverade i arbetsuppgifter. En ledare som ger intellektuell stimulans 
är innovativ, kreativ och risktagande. Medarbetare ges utrymme och uppmuntran till att skapa 
nya idéer till att lösa problem. Den individualiserat anpassande ledaren tar hänsyn till 
medarbetarnas individuella behov, mål, kunskapsnivå och utveckling. Ledaren vägleder och 
hjälper till för att medarbetaren ska kunna nå framgång (Bass, 1997). 

Bass et al. (1996) myntade även begreppet ''pseudo'' transformativt ledarskap för att skilja 
detta från det “äkta“ transformativa ledarskapet, där ledarskap är en positiv systematisk kraft 
för att uppnå legitima mål inom en organisation. Pseudotransformativa ledare är emellertid en 
ledare som kan visa liknande typer av beteenden att det är svårt för medarbetarna att 
avgöra om ledarens intentioner är välvilliga. En “äkta” transformativ ledare är en positiv form 
av ledarskap, vilket handlar om att ha ett externt mål, där tyngdpunkten ligger på att betjäna 
organisationen snarare än sig själv (Bass, 1998). Beteendet hos en pseudotransformativ ledare 
är enligt Owen (1996) problematiskt, deras beteenden är inriktat enbart på personlig vinning 
och ledaren kananvända hans eller hennes färdigheter till att manipulera medarbetarna på ett 
kontrollerat sätt (Owen, 1986). 
       Transaktionellt ledarskap 

Transaktionellt ledarskap beskriver Bass (1997) innehåller fyra olika typer av beteenden 
som kallas för betingad belöning, tillfälligt aktivt, tillfälligt passivt ledarskap och låt-gå- 
ledarskap. Betingad belöning innebär att ledarna tydliggör vilka målen är och vad som förväntas 
av medarbetarna och dessutom vad belöningen blir. Ledaren använder en prestationsbaserad 
ledarstil, där det finns ett ömsesidigt tillfredsställande utbyte. Beröm ges i utbyte för en 
framgångsrik prestation (Bass, 1998). Tillfälligt aktivt ledarskap innebär att de anställda 
kontrolleras för att se om arbetsuppgifterna sköts på rätt sätt och detta är för att kunna vidta 
eventuella åtgärder. Regler och bestämmelser finns för att förebygga misstag på arbetsplatsen.  
Det tillfälligt passiva ledarskapet innebär att ledare inte är uppmärksammad på problem som 
uppstår på arbetsplatsen. Detta resulterar i att ledarna försöker lösa problem när något redan har 
inträffat, istället för att förebygga att det händer. 
        



EMOTIONELL INTELLIGENS OCH LEDARSKAP 10 !
          Laissez-fair ledarskap 

Laissez-faire även kallat låt gå-ledarskap är den mest passiva formen av ledarskap enligt 
Bass (1997). Ledarskapet kännetecknas av att ledaren inte finns till hands för medarbetarna och 
undviker att ta ansvar och fatta beslut. Ledaren tar inte ansvar för sin roll och undviker att hjälpa 
till när någon har problem. Ledaren finns inte tillgänglig vid behov, skjuter på sitt ledaransvar, är 
frånvarande när det behövs och gör inte sitt arbete (Bass, 1997). 

              Karakitapoğlu-Aygün och Gumusluoglu (2013) undersökte positiva och negativa 
ledarskapsbeteenden i en studie.De likställde positiva ledarskapsbeteenden med ett transformativt 
ledarskap. Det framkom att deltagarna i studien ansåg att transformativa ledare behandlar sina 
anställda som unika individer och avsätter tid för lärande och coachande för att hjälpa dem att 
utvecklas. Transformativa ledare uppfattades av deltagarna ha positiva ledarskapsbeteenden som 
inger känslor av stolthet, respekt och tillit. Transformativa ledare tog, enligt deltagarna 
organisationens mål framför sina egna och tänkte på vad som är bra för organisationen och dess 
medarbetare framför sig själva (Karakitapoğlu-Aygün & Gumusluoglu, 2013). Icke transformativa 
ledare sågs som ledare som manipulerar sina anställda för att uppnå mål och de använder hot och 
rädsla för att målen ska uppnås. Ledare med dessa negativa ledarskapsbeteenden ansågs även som 
ineffektiva av studiens deltagare för att de inte kunde övertyga sina anställda att ta ansvar över sina 
uppgifter, göra en tydlig arbetsfördelning eller förmedla vad som förväntades in arbetet. Ledare 
med negativa ledaregenskaper uppfattades som att bevakade sina anställda, ingrep i allt de gjorde 
och uppfattades som nedgrävda i detaljer större delen av tiden (Karakitapoğlu-Aygün & 
Gumusluoglu, 2013). Strangs (2005) ansåg i sin studie angående ledarskapsstilar att en 
transformativ ledare förbättrar arbetstillfredsställelsen och relationen till medarbetarna. Resultatet 
visade även att ledare som tillämpande en laissez-faire ledarskapsstil ansågs som mycket 
frånvarande och inte tillräckligt effektiv av sina anställda. Medarbetarna i Strangs studie trivdes 
inte i sin arbetssituation på grund av sin chef. Ledare av en laissez-faire stil visade sig ha en 
negativ påverkan på arbetstillfredsställelsen och arbetsprestationen.  
           Universella och Kulturella skillnader i ledarskap 

Kultur kan sägas vara de gemensamma referenser som delas av medlemmar i en grupp i 
form av (1) värderingar -vad man tänker (2) beteenden - vad man gör (3) innehar - vad man har 
(Trompenaars & Wooliams, 2003). Enligt Bass (1997) är ledarskapsstilarna överlag universella, 
men att vissa variationer kan förekomma när det gäller tankeprocesser, tro och beteende som 
skiftar i olika kulturer. Enligt Berggren och Trägårdh (2009) är det svenska ledarskapet särdraget 
och grundar sig i Jantelagen, en överenskommelse mellan stat och individ som handlar om 
jämlikhet och respekt för den andres autonomi. Det svenska särdraget handlar därför inte om 
olika ledarstilar utan om att en stark tradition har vuxit fram (Berggren & Trägårdh, 2009). I en 
studie med 3 7000 respondenter från 47 nationer visade det sig att Sverige har en unik 
ledarskapsstil i jämförelse med Danmark, Norge, Finland och Island (Smith, Andersen, Ekelund, 
Graversen & Ropo, 2003). 

Enligt Smith et al. (2003) tar de svenska ledarna stöd i sitt ledarskap av formella regler 
och vad som allmänt, anses vara rätt i det egna landet. Holmberg och Åkerblom (2006) kom i 
sin studie angående kulturella skillnader fram till att många ledaregenskaper är universella men 
att den svenska ledarskapsstilen kunde urskiljas på tre positiva områden, team-orientering, 
samarbete och deltagande. Svenska ledare ansågs vara själv skyddande, med egenskaper som 
självcentrerade, statusmedvetna och konfliktfödande (Holmberg & Åkerblom, 2006).  
Dessa egenskaper ansågs hämma den svenska ledaren. Isaksson (2008) påpekade att den 
svenska ledarskapsstilen är kunskapsbaserad, teamorienterad, och delegerande, vilket medför 
självständiga medarbetare. Svenska ledare är även konflikträdda, vilket kan uttrycka sig i att de 
har svårt att engagera sig i medarbetarna och deras arbete, att ledaren ignorerar behov hos 
medarbetaren, inte löser problem som uppstår och inte heller agerar för att styra arbetsinsatser 
(Isaksson, 2008).  
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Emotionell Intelligens och ledarskap 

Flera forskare har en teori om att EI bidrar till människors förmåga att arbeta effektivt i 
team, hantera stress och/eller leda andra (Mayer et al. 2004; George, 2000; Goleman, 1995). 
Som exempel kan ledare som är sämre på att uppfatta sina känslor omedvetet missa viktiga 
signaler från sina medarbetare. På samma sätt kan ledare som är sämre på att hantera känslor 
förstöra för sina medarbetare. Exempelvis när de känner sig oroliga, kan de undvika sina 
medarbetare, eller när de känner sig arga, kan det gå ut över medarbetarna. Flera forskare påstår 
att EI, som förmåga är viktigt i ett effektivt ledarskap (Mayer et al., 2004; George, 2000; 
Goleman, 2003). 

Bass (1997) samt Goleman (1995; 2003) definierar en effektiv ledare som en ledare som 
aktivt kan motivera sina medarbetare på olika sätt med olika prestationsnivåer till följd. Goleman 
(2003) beskriver även att en effektiv ledare har förmågan att kunna prestera efter vad som 
förväntas av denna. 
            Det var först när Goleman (1995), publicerade boken, Emotional Intelligence som 
uttrycket och teorierna fick stor uppmärksamhet. I en studie med nästan 200 stora globala 
företag fann Goleman (1995) att effektiva ledare kännetecknas av en hög emotionell intelligens 
vilket är grunden till forskning inom ledarskap och emotionell intelligens. Detta kraftfulla 
påstående om sambandet mellan EI, effektivitet och arbetsframgång ledde till en ökning i 
popularitet och konsultfirmor började marknadsföra och erbjuda EI-kurser (Joseph & Newman, 
2010). Avsikten med dessa kurser är att höja individers EI för att höja deras prestationsförmåga 
på arbetsplatsen. Goleman (2003) framhåller att chefer med hög Emotionell Intelligens är mer 
effektiva som ledare. Ledare med emotionell intelligens kan avläsa sina medarbetares emotioner 
och konstruktivt använda dessa emotioner till att skapa förändringar. 

Stark kritik har riktats mot Golemans banbrytande antagande om EI och ledarskap eftersom 
att det stöds av väldigt få empiriska studier (Dulewicz & Higgs, 2000; Fambrough & Hart, 
2008). Dulewicz och Higgs (2000) framhäver att det finns mycket lite forskning om den 
emotionella intelligensen och trots detta är det många som påstår att begreppet emotionell 
intelligens är baserat på omfattande vetenskapliga forskningsresultat. Det är viktigt att man som 
företag noga överväger detta innan anställda utbildas inom emotionell intelligens. Fambrough 
och Hart (2008) menar att det inte är etiskt att skapa verktyg som ska utbilda ledare i emotionell 
intelligens som sedan kan användas till att manipulera andra människor. Många av de 
konsumenter som använder sig av kurser i emotionell intelligens för att utbilda ledare är inte 
medvetna om att EI inom forskarvärlden är en mycket ifrågasatt konstruktion (Murphy, 2006). 

Det har i tidigare empiriska studier visat sig att ledare med hög emotionell intelligens 
skapar en positiv miljö på arbetsplatsen, förstärker medarbetarnas positiva inställning till arbetet, 
skapar välbefinnande samt kan använda sin förmåga till att skapa goda relationer på arbetsplatsen 
(Chang, Sy & Choi, 2011;Mayer et al, 2008; Farh, Seo & Tesluk, 2012). Mayer et al. (2008) 
menar att detta beror på att människor med en hög EI är lättare att tycka om, tack vare deras 
förståelse för andras emotioner. Det är då troligt att ledarens förmåga att förstå och visa empati 
mot sina medarbetare har en stark inverkan på hur väl personalen trivs och hur bra de presterar, 
och därmed huruvida de stannar på arbetsplatsen eller inte (Mayer et al, 2008). Chang et al. 
(2011) antog att en ledares förmåga att kunna hantera arbetsgruppens emotioner dessutom främjar  
medarbetarnsa motivation, kreativitet och handlingskraft vilket främjar positiva interaktioner i 
arbetsgruppen som gynnar samarbete och laganda. Grupp prestationer är inte nödvändigtvis 
beroende av ledarens förmåga till hög EI utan även medarbetare med hög EI kan påverka 
gruppens prestation genom att skapa ett gynnsamt klimat (Chang et al, 2011). 
!!!!!!!!!!!Empiriska studier har även visat att ledare med Emotionell intelligens uppfattas som mer 
effektiva av sina anställda (Hur,Van den Berg & Wilderom, 2011; Rosete & Ciarrochi, 2005). 
Effektiviteten i studierna bedömdes av ledarens medarbetare efter hur väl de ansåg att ledaren 
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uppnår organisationens mål, skapar relationer inom arbetsgruppen samt hur bra dom influerar 
sina anställda till att uppnå personliga mål. Rosete & Ciarrochi (2005) framhäver dock att det är 
svårt att veta om EI leder till effektiva ledare eller om att vara en effektiv ledare i sin tur leder till 
hög EI. Hög nivå av emotionell intelligens hos ledare kan enligt Carmeli (2003) även förstärka en 
positiv inställning till arbetet samt ett altruistiskt beteende hos medarbetarna. Ledare med hög EI 
visade i Carmelis (2003) studie en hög grad av altruistiskt beteende. Eftersom att en ledare oftast 
ses som en förebild av sina anställda, antog Carmeli (2003) att medarbetare omedvetet tar efter 
ledarens altruistiska beteende, vilket har en positiv effekt för en organisation.  
         Samband mellan emotionell Intelligens och ledarskap 
             Flertalet studier har funnit ett positivt samband mellan emotionell intelligens och 
transformativ ledarskapsstil (Barling et al., 2000; Gardner & Stough, 2002; Hur et al., 2011; 
Palmer, Walls, Burgess & Stough 2001). Ingen av studierna fann ett samband mellan emotionell 
intelligens och transaktionell ledarskapstil. Barling et al 2000, Gardner & Stough, 2002 samt 
Palmer et al 2001 rapporterade att enbart underdimensionen betingad belöning i transaktionellt 
ledarskap hade ett positivt samband med emotionell intelligens. Ledarskapsstilen Laissez-fair 
visade ett negativt samband med emotionell intelligens (Gardner & Stough, 2002; Hur et al., 
2011). Lowe och Kroeck (1996) samt Rosete och Ciarrochi (2005) har funnit att en transformativ 
ledarskapsstil är mer effektivt än transaktionell ledarskapsstil. Barling et al (2000) samt Hur et al 
(2011) skriver att upptäckten är viktig eftersom organisationer kan starta träningsprogram i EI då 
ledarnas förmåga till emotionell intelligens gör de benägna till att använda ett transformativt 
ledarskap vilket i sin tur kan påverka de anställdas effektivitet positivt. I en metaanalys menar 
Harms och Crede (2010) att fler studier på emotionell intelligens och ledarskapsstilar utanför 
engelskt talande länder behövs för att kunna generalisera kring ett eventuellt positivt samband 
mellan emotionell intelligens och transformativt ledarskap. Även forskning i olika kulturer 
beskrivs som viktigt för att kunna uttala sig universellt om ett eventuellt samband (Barling eta al., 
2000; Gardner & Stough, 2002). I en studie gjord i Norge av Follestad och Hagvtvet (2012) 
mättes emotionell intelligens och dess samband med transformativt ledarskap. Studien hittade 
inga signifikanta samband mellan emotionell intelligens och transformativt ledarskap. Follestad 
och Hagvtvet hävdade dock att prestationstestet som använts (MSCEIT) för att mäta emotionell 
intelligens uppvisade brister i validitet och att framtida forskning bör använda ett annat test för att 
mäta emotionell intelligens och ledarskap. Andra studier som använt MSCEIT (Hur eta al., 2011; 
Gardner & Stough, 2002) har dock funnit ett positivt samband mellan EI och transformativt 
ledarskap. 
          Föreliggande studie baseras på tidigare forsknings rekommendationer vilka är att sambandet 
mellan emotionell intelligens och en transformativ ledarskapsstil grundar sig på få empiriska 
studier och vikten av replikationer är viktigt för att öka kunskapen inom området (Barling et al, 
2000; Rosete & Joseph, 2004). Fler studier på emotionell intelligens och ledarskapsstilar utanför 
engelskt talande länder behövs för att kunna generalisera kring ett eventuellt positivt samband 
mellan emotionell intelligens och transformativt ledarskap (Harms & Crede, 2010) samt att 
Follestad och Hagvtvets (2012) studie genomförd i Norge fick ett resultat som inte ligger i linje 
med tidigare forskning bidrar till denna studies relevans. 
         Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det finns ett samband mellan emotionell 
intelligens och ledarskapsstilar. Studien syftar även till att undersöka om tidigare forsknings 
resultat mellan emotionell intelligens och ledarskapsstilar skiljer sig i förhållande till ett svenskt 
urval och på så sätt bredda kunskapen angående generaliserbarheten inom området. 

Hypotesen är utifrån tidigare forskningsresultat att (1) Emotionell intelligens kommer att 
korrelera positivt med transformativ ledarskapstil (2) Emotionell intelligens kommer att korrelera 
positivt med underdimensionen betingad belöning i transaktionell ledarskapsstil (3) Emotionell 
intelligens kommer att korrelera negativt med Laissez-fair ledarskapsstil.  
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Metod 
Deltagare 
             Deltagarna var samtliga yrkesmässiga ledare inom rikstäckande företag med exempelvis 
chefsposition. Utgångspunkten var att alla deltagarna hade arbetsuppgifter eller erfarenhet av 
personalhantering eller ledning av människor. Urvalet bestod av bekvämlighetsurval samt 
tillgänglighetsurval för att få så många deltagare som möjligt inom den tidsramen som studien var 
begränsad av. Av 100 utdelade enkäter svarade totalt 61st (N=61), vilket innebar ett bortfall på 39 
enkäter. Bortfallet berodde på tidsbrist hos deltagarna. Samtliga 61 enkäter var fullständigt ifyllda. 
Svarsfrekvensen för enkätundersökningen var därmed 61 %. Medarbetarnas ålder varierade från 
22 till 75 år (M=44,16, SD=10,67). Antalet kvinnliga medarbetare i enkätstudien var 48 och de 
manliga var 13. 

 Material 
Som mätinstrument användes en enkät som bestod av två frågeformulär samt 

bakgrundsfrågor så som ålder, kön, typ av ledarroll, utbildning och antal år inom ledarroll. För 
att mäta emotionell intelligens användes självskattningsformuläret Emotional Intelligence Scale 
(SEIS) av Schutte, Malouf och Hall (1998) som grundar sig på Mayer och Salovey (1997) teori. 
Testet består av 33 påståenden som besvaras efter en femgradig likertskala från 1-5. Testet är 
utformat för att mäta den globala emotionella intelligensen och innehåller frågor som: ”Jag 
känner lätt igen mina känslor när jag upplever dem”, “När jag känner en känsloförändring 
tenderar jag att komma med nya idéer,”Jag motiverar mig själv genom att föreställa mig, att de 
uppgifter jag tar mig an ger ett bra resultat”och”Jag hjälper andra att må bättre när de är 
nedstämda”. Respondenten skattar sig själv på varje påstående utifrån en femgradig skala. Total 
poäng räknas ut genom att vända poängen på påstående 5, 28 och 33, och sen summera alla 
poäng. Respondentens poäng kan vara från 33 till 165 där högre poäng indikerar högre 
emotionell intelligens. Flera studier har mätt den interna konsistensen med Chronbachs Alpha 
och den ligger mellan 0.76-0.95 (Liau, Liau, Teoh & Liau, 2003;Saklofske, Austin, Galloway & 
Davidsson, 2007; Yurtsever, 2008) Studier har också visat att resultaten på SEIS korrelerar väl 
med resultat för andra självskattningsformulär som mäter emotionell intelligens. Bracket och 
Mayer (2003) fann att korrelationen mellan SEIS och EQ-i visade ett r-värde på 0,43 och 
korrelationen mellan SEIS och MSCEIT visade ett r-värde på 0,18. 

För att mäta ledarskapsstilar användes Multifactor Leadership Questionnaire 5X Short 
(MLQ5X) som mäter tre ledarskapsstilar, transformativ, transaktionellt och låt-gå ledarskap. 
Transformativ ledarskapsstil innehåller 5 underdimensionera, idealiserat inflytande (attribut), 
idealiserat inflytande (beteende), inspirerande motivation, intellektuell stimulans samt 
individualiserad anpassning med påstående som “ Jag anser att alla individer har olika behov, 
förmågor och ambitioner”. Transaktionell ledarskapsstil innehåller 3 underdimensionera, 
betingad belöning, tillfälligt aktiv samt tillfälligt passiv med påstående som “Jag är tydlig med 
vilka belöningar andra kan förvänta sig att få när prestationsmål blir uppnådda”. Laissez-fair 
ledarskapsstil innehåller påstående som “Jag undviker att fatta beslut”. En studie visade att 
chronbachs alpha värdena ligger över 0.70 inom de flesta underdimensioner. I två av fyra 
urvalsgrupper var alphavärdet under 0.70 I två underdimensioner (MBEA och LF). Det finns 
dock fortfarande bevis att alla underdimensioner är internt konsistenta i majoriteten av 
urvalsgrupperna (Manuel, Tejeda, Terri, Scandura & Rajnandini, 2001). Nuttawuth och 
Armstrong fann i sin studie att MLQ, Form 5X på ett fullgott sätt mäter alla 
ledarskapsfaktorerna av ett transformellt ledarskap. De menar att forskare kan med säkerhet 
använda sig av MLQ Form 5X för att mäta de nio ledarskapsfaktorer som ingår i transformativt, 
transaktionellt och låt-gå ledaskapsbeteende (Nuttawuth, Armstrong, 2008).  
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Båda frågeformulären var ursprungligen på engelska och har översatts fram och tillbaka 

av författarna samt omarbetats med feedback från utomstående studenter. De har också 
genomgått ett pilottest som genomfördes på fem individer med yrkesmässig ledarroll där 
deltagarna lämnade feedback angående enkäten och formuleringar av påståenden. Eftersom 
enkäterna ursprungligen var utformade för en annan kultur än den som studien avser undersöka 
gjordes förändringar i flera påståendens formuleringar för att inneha samma innebörd i kulturen 
som undersökningen genomfördes i. 

Procedur 
Utdelning av enkäter genomfördes via en web enkät. Web enkäten skickades via mail 

till chefer på organisationer, exempelvis kommuner, skolor, företag och till enskilda individer 
författarna visste hade en yrkesmässig ledarroll med personalhantering. Vid utskick av enkäterna 
till kommuner och företag kontaktades ansvarig chef för att få deras godkännande och hjälp att nå 
ut till underchefer och andra personer i ledarroller. I majoriteten av fallen var det ansvarig chef 
som ansvarade för själva utskickandet. Web enkäten skapades med hjälp av Google Docs och 
distribuerades via mail. . Samtliga deltagare fick i samband med enkäten ett introduktionsbrev (se 
bilaga 1) där deltagarna informerades om studiens syfte, att deltagandet är helt anonym, att det är 
frivilligt samt att de kan avbryta sin medverkan när som helst utan närmare motivering. Alla 
deltagare var över 18 år och således är samtyckeskravet uppfyllt. De informeras även om att all 
data kommer att behandlas konfidentiellt och endast det slutgiltiga resultatet kommer att 
presenteras i form av ett examensarbete. 
Analys 

Enkäterna bearbetades statistiskt i programmet SPSS. För att undersöka sambandet 
mellan emotionell intelligens och transformativt ledarskap med underdimensionerna; idealiserat 
inflytande (attribut), idealiserat inflytande (beteende), inspirerande motivation, intellektuell 
stimulans, individualiserad anpassning, transaktionellt ledarskap med underdimensionerna; 
betingad belöning, tillfälligt aktiv, tillfälligt passiv samt laissez –fair ledarskap användes 
Pearsons korrelations koefficient (r). 
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Resultat 
I Tabell 1 presenteras medelvärde och standardavvikelse för frågor hämtade från SEIS om 

emotionell intelligens (se bilaga 2) samt frågor hämtade från MLQ5X gällande transformativ, 
transaktionell och Laissez-Fair ledarskap med samtliga komponenter (se bilaga 3). En 
korrelationsmatris för variablerna presenteras i tabell 2. 
!
Tabell 1. Tabellen visar medelvärde och standardavvikelse för emotionell Intelligens och. 
transformativ ledarskapsstil, transaktionell ledarskapsstil samt laissez-fair ledarskapsstil.  
!
!

Medelvärde Standardavvikelse 
!
!
!

Emotionell intelligens 126,7 10,79 
Transformativ Totat 2,9

8 
0,36 

Idealiserat inflytande (attribut) 2,8
6 

0,38 

Idealiserat inflytande (beteende) 2,8
1 

0,52 
Inspirerande motivation 3,0

2 
0,54 

Intellektuell stimulans 2,9
6 

0,53 
Individualiserad anpassning 3,2

1 
0,44 

Transaktionellt Totalt 1,7
2 

0,43 
Betingad belöning 2,6

6 
0,48 

Tillfälligt aktiv 1,3
5 

0,70 
Tillfälligt passiv 1,1

6 
0,64 

!
Laissez-Fair ledarskap 0,8

6 
0,53 

!
Not: N=61. Transformativ ledarskapsstil med underdimenstionerna; idealiserat inflytande (attribut), idealiserat 
inflytande (beteende), inspirerande motivation, intellektuell stimulans samt individualiserad anpassning. 
Transaktionell ledarskapsstil med underdimenstionerna; betingad belöning, tillfälligt aktiv samt tillfälligt passiv 
och laissez-fair ledarskap. 

 

Pearson’s r (tabell 2) visade att det förelåg ett signifikant positivt samband mellan 
emotionell intelligens och transformativ ledarskapsstil. Samtliga underdimensioner till 
transformativ ledarskapsstil, idealiserat inflytande (attribut), idealiserat inflytande (beteende), 
inspirerande motivation, intellektuell stimulans samt individualiserad anpassning påvisade ett 
signifikant positivt samband med emotionell intelligens. 

              Inga samband fanns mellan emotionell intelligens och transaktionellt ledarskap. 
Underdimensionen till transaktionellt ledarskap, betingad belöning, påvisade ett positivt 
signifikant samband med emotionell intelligens. Underdimensionen till transaktionellt ledarskap, 
tillfälligt aktiv påvisade inget signifikant samband med emotionell intelligens. 
Underdimensionen Tillfälligt passiv till transaktionellt ledarskap påvisade ett signifikant negativt 
samband med emotionell Intelligens. 

Ett signifikant negativt samband fanns mellan emotionell intelligens och ett laissez-fair 
ledarskap. 
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Tabell 2. Korrelation för variablerna emotionell intelligens och transformativ 
ledarskapsstil med dimensionerna; idealiserat inflytande (attribut), idealiserat inflytande 
(beteende), inspirerande motivation, intellektuell stimulans, transaktionellt ledarskap med 
dimensionerna; betingad belöning, tillfälligt aktiv, tillfälligt passiv samt Laissez-fair ledarskap  
            !

 
*. Korrelationen är signifikant, p < 0,05 
**. Korrelationen är signifikant, p < 0,01 

 

!                                                    Emotionell intelligens
  

 
!
 Transformativt ledarskap !,569**!
!
Idealiserat inflytande (attribut) !,431**!
!
Idealiserat inflytande (beteende) !,458**!
!
Inspirerande motivation !,536**!
!
 Intellektuell stimulans !,303*!
!
 Individualiserad anpassning !,415**!
!
 Transaktionellt ledarskap ,,103!
!
 Betingad belöning !,377**!
!
 Tillfälligt aktiv ,,107*!
!
 Tillfälligt passiv ,,377**!

!
 Laissez-Fair ledarskap 

,,352**!
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Diskussion 
!

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan emotionell 
intelligens och ledarskapsstilar. Studien syftade även till att undersöka om tidigare forsknings 
resultat mellan emotionell intelligens och ledarskapsstilar skiljer sig i förhållande till ett svenskt 
urval och på så sätt bredda kunskapen angående generaliserbarheten inom området. Studiens 
resultat besvarade frågeställningarna. 

Resultatet av föreliggande studie styrker hypotes (1) att det finns ett signifikant 
positivt samband mellan emotionell intelligens och transformativt ledarskap, vilket går i linje 
med flertalet tidigare studier (Barling et al., 2000; Gardner & Stough, 2002;Hur et al., 2011). 
Högre grad på emotionell intelligens, desto högre grad hade deltagarna på transformativt 
ledarskap. Emotionell intelligens korrelerade positivt med samtliga underdimensionera till 
transformativt ledarskap, idealiserat inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulans 
samt individualiserad anpassning. Samma resultat visades sig i Gardner och Stough (2002) 
studie, som i likhet med föreliggande studie använde självskattningsformulär för att mäta 
emotionell intelligens. Ledare som rankade sig själva som mer transformativa i sitt ledarskap 
rapporterade sig som att kunna identifiera sina egna emotioner, kunna använda emotioner, 
kunna identifiera och förstå andras känslor, hantera positiva och negativa känslor både inom sig 
själv och andra samt kunna styra starka känslotillstånd. Förhållande tyder på att de förmågor 
som omfattas av emotionell intelligens är i sig relaterat till rollen som transformativa ledare, 
vars förmåga enligt teorin är att motivera och inspirera andra, tar hänsyn till individuella behov, 
främjar positiva attityder till arbete, uppmuntrar, motiverar och ger stöd till att uppnå 
gemensamma mål (Bass 1997). 

 Follestal och Hagtvet (2012) fann inget samband mellan emotionell intelligens och 
transformativt ledarskap. En förklaring till detta kan vara att de använde prestationstest och i 
föreliggande studie användes självskattningsformulär. Kritik riktas emot om emotionell 
intelligens som självrapport och emotionell intelligens som prestation faktiskt mäter samma 
begrepp (Austin et al.2005). En annan möjlig anledning är att den svenska ledarskapsstilen är 
unik i jämförelse med Danmark, Norge, Finland och Island (Smith et al., 2003) vilket 
resulterade i ett annat resultat i föreliggande studie. 
             Inga signifikanta resultat fanns mellan emotionell intelligens och transaktionellt 
ledarskap. Underdimensionen betingad belöning påvisade ett positivt signifikant samband med 
emotionell intelligens, vilket stödjer hypotes (2). Ett antal tidigare studier (Barling et al 2000; 
Gardner & Stough, 2002; Palmer et al 2001) rapporterade samma resultat. Enligt Bass (1997) är 
en ledare som använder betingad belöning ömsesidig och ger beröm i utbyte mot en 
framgångsrik prestation (Bass, 1998). Aspekter av dessa beteenden kan därför anses 
transformativa i sin natur. Gardner och Stough (2002) föreslår att det kan finnas problem med 
utformningen och konceptualisering av underdimensionen betingad belöning. Eftersom den 
korrelerar positivt med alla underdimensionera av emotionell intelligens är det möjligt att den 
egentligen representerar transformativ ledarskapsstil. Underdimenstionen tillfälligt passiv 
påvisade ett signifikant negativt samband med emotionell Intelligens. Detta kan förklaras med 
att ledare med låg emotionell intelligens enligt Goleman (2003) är sämre på att uppfatta sina 
känslor och kan omedvetet missa viktiga signaler från sina medarbetare vilket enligt Bass 
(1997) teori om en tillfälligt passiv ledare, innebär att ledaren inte är uppmärksammad på 
problem som uppstår på arbetsplatsen 
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Resultatet visade att ett signifikant negativt samband fanns mellan emotionell intelligens 
och ett laissez-fair ledarskap. Lägre nivå av emotionell intelligens korrelerade negativt med hög 
nivå av laissez-fair. Den negativa relationen som hittades mellan laissez-faire ledarskap och 
emotionell intelligens var inte oväntad, eftersom ledare som visar en tendens för ett laissez-fair 
ledarskap tenderar att skjuta på sitt ledaransvar, finns inte till hands för medarbetarna och 
undviker att ta ansvar och fatta beslut (Bass 1997). Resultatet i Strangs (2005) studie visade att 
ledare som tillämpade en laissez-faire ledarskapsstil ansågs som mycket frånvarande och inte 
tillräckligt effektiv av sina anställda. Ledare som i föreliggande studie uppvisade laissez-fair 
ledarskap beteenden var oförmögna att: identifiera och uttrycka sina egna känslor och känslolägen 
till andra; identifiera och förstå känslor av andra; hantera positiva och negativa känslor, både 
inom sig själv och andra vilket innebär en avsaknad av emotionell intelligens. 
Föreliggande studies resultat går i linje med tidigare forskning vilket stödjer Bass(1997), 
att ledarskapsstilar, överlag är universella. Enligt Holmberg och Åkerblom (2006) är många 
ledaregenskaper universella men att den svenska ledarskapsstilen kunde urskiljas på tre positiva 
områden, team-orientering, samarbete och deltagande. Alla tre är områden som passar in på den 
transformativa ledarskapsstilen vilket stödjer resultatet. Däremot ansågs svenska ledare vara 
konflikträdda, vilket kan uttrycka sig i att de har svårt att engagera sig i medarbetarna och deras 
arbete, att ledaren ignorerar behov hos medarbetaren, inte löser problem som uppstår och inte 
heller agerar för att styra arbetsinsatser (Isaksson, 2008), vilket passar in med ett laissez-fair 
ledarskap. I föreliggande studie var medelvärdet på ett laissez-fair ledarskap inte högre än tidigare 
forskningsresultat. 
Metoddiskussion 
Föreliggande studie begränsades av ett litet urval vilket kan ha påverkat 
generaliserbarheten av studien. Urvalet i studien är inte slumpmässigt vilket innebär en låg grad 
av representativitet, vilket till stor del påverkar den externa validiteten. Det fanns svårigheter i att 
översätta enkäterna direkt från engelska till svenska vilket visar att påståenden i enkäterna kan 
visa sig vara sensitiva för kulturella skillnader. Flertalet frågor fick modifieras till en mer svensk 
betydelse. Det finns en risk att den interna validiteten i studien är svag på grund av de modifierade 
enkäterna, det finns en möjlighet att de modifierade enkäterna inte är likvärdiga med originalen. 
Eftersom att enkäten distribuerades via mail och administratörerna inte fanns tillgänglig på plats 
för eventuella tolkningssvårigheter finns det även en risk att detta påverkat studien. Det 
uppmärksammades att påståenden i MLQ5X,”Jag använder ledarskapsmetoder som är 
tillfredställande” samt “ Jag arbetar med andra på ett tillfredställande sätt” inte är sensitiva. 
Sannolikt upplever alla ledare att den egna ledarskapsstilen är tillfredställande. 

Det fanns svårigheter i vad gäller att få ledarna att ställa upp i enkätundersökningen, även 
att få deltagarna att svara på enkäten. Orsaken var till övervägande delen, tidsbrist enligt ledarna. 
Möjliga problem med denna och andra studier om emotionell intelligens är hur begreppet 
definieras. Det har i denna studie reflekterats att tidigare forskning inom området använt olika 
definitioner samt ett antal olika test för att mäta emotionell intelligens. Detta påverkar även 
reabiliteten genom att olika definitioner och mätinstrument kan ge olika resultat och därför blir 
svåra att replikera eller jämföra. EI kan mätas med flera olika mätinstrument och många av dem 
finns tyvärr inte att tillgå utan stora kostnader. I den aktuella studien användes därför ett 
självrapporteringstest.  
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Implikationer 
             Ledarskapsstilar på arbetsplatsen är av stor betydelse i dagens samhälle eftersom det anses 
betydande för organisationer, genom att medarbetare trivs och presterar bättre på sitt arbete.!!
Kunskapen om att det finns ett positivt!samband mellan emotionell intelligens och transformativ 
ledarskapsstil är viktig vid rekrytering av ledare eftersom utifrån vad teori och tidigare forskning 
redovisar leder användandet av emotionell intelligens till mer välmående medarbetare.  
             Ledare med hög emotionell intelligens skapar en positiv miljö på arbetsplatsen, förstärker 
medarbetarnas positiva inställning till att arbeta, skapar välbefinnande samt kan använda sin 
förmåga till att skapa goda relationer på arbetsplatsen. Ledaren kan utveckla en övertygande vision 
för sina medarbetare eller organisation. Att kunna skapa en övertygande vision för en organisation 
kan vara en prövning i kreativitet, positivt tänkande samt flexibilitet och en sådan prövning kan 
tänkas underlätta om man som ledare har en hög emotionell intelligens. Sådana ledare är också 
sannolikt bättre på att kunna reparera negativa stämningar som uppstår inom arbetsgruppen vilket 
kan begränsa flexibiliteten och kreativitet. Emotionell intelligens handlar om att kunna fatta beslut 
och lösa problem trots att man är påverkad av starka känslor, men också om att hantera sådana 
känslor hos sig själv och andra. En ledare med förmåga till emotionell intelligens har inte bara 
kontakt med sina känslor utan är också medveten om vilka effekter dessa känslor har på deras 
tankar och handlingar. Ledare med emotionell intelligens kan tänkas förutspå psykologisk ohälsa 
hos sig själv eller hos sina medarbetare och där av kan antas förebygga exempelvis stress.  
Genom att anställa ledare med transformativ ledarskapsstil kan organisationer och företag få 
anställda att trivas bättre, minska sjukfrånvaro, öka individers generella välbefinnande vilket 
troligtvis leder till att företagen blir mer effektiva. Med kunskap kring vad som påverkar 
arbetstillfredsställelsen kan företag och organisationer satsa sina pengar rätt när det gäller att få 
individer att trivas på arbetet. Eftersom att emotionell intelligens inom forskarvärlden fortfarande 
är en mycket ifrågasatt konstruktion kan organisationer och företag istället för att utbilda ledare i 
emotionell intelligens alternativ genom rekrytering anställa transformativa ledare som innehar  
emotionellt intelligenta egenskaper. 
        Det är dock oklart om emotionell intelligens leder till ett transformativt ledarskap eller om ett 
transformativt ledarskap, leder till hög emotionell intelligens. Även om emotionell intelligens 
anses vara en viktig egenskap finns fortfarande ett antal viktiga frågor som ännu inte besvarats i 
forskningen angående begreppets struktur samt samstämmighet av test. Tänkvärt är även att enligt 
Bass (1997) är den optimala ledaren både transformativ och transaktionell. Det kan tänkas att inom 
yrken där svåra mänskliga beslut måste fattas som exempelvis läkare eller brandkår, är en 
transaktionell ledare att föredra.  
Slutsats 
           Sammanfattningsvis har det framkommit att resultatet i föreliggande studie visade ett 
signifikant positivt samband mellan emotionell intelligens och alla fyra komponenter i 
transformativt ledarskap. Inga signifikanta resultat fanns mellan emotionell intelligens och ett 
transaktionellt ledarskap. Ett signifikant negativt samband fanns mellan emotionell intelligens 
och ett laissez-fair ledarskap. Resultatet visade att föreliggande studie låg i linje med tidigare 
forskningsresultat. Föreliggande studie kan med överseende av metoddiskussionen, bidra med att 
det finns ett samband mellan hög emotionell intelligens och transformativ ledarskapsstil bland 
ledare i Sverige, vilket innebär att tidigare forskningsresultat kan generaliseras utanför 
engelsspråkiga länder.  

 Framtida forskning 
Ytterligare forskning bör genomföras med att undersöka sambandet mellan emotionell 

intelligens och ledarskap utanför engelskspråkiga länder och i olika kulturer, för att öka 
svarsfrekvensen och därmed kunna styrka föreliggande studies resultat för att kunna uttala sig 
mer universellt. Longitunella studier behövs för att mäta den emotionella intelligensens 
betydelse för effektivitet, där effektivitet innefattar hur väl organisationen uppnår sina mål samt 
hur ledaren och medarbetarna uppnår sina mål under en längre tidsperiod. Intressant är även att 
mäta emotionell intelligens samt ledarskapsstilar inom olika yrken för att undersöka om det finns 
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skillnaderDet vore intressant med mer forskning baserad på kvalitativa mätmetoder som 
intervjuer, där deltagarna får möjlighet att tänka fritt vilket skulle kunna ge ökad kunskap om 
emotionell intelligens och ledarskap. 
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Web enkät Bilaga 1 
!
!
!

Emotionell intelligens och Ledarskapsstil 
!
!

Vi är två studenter som studerar psykologi C på högskolan i Halmstad. Vi undersöker sambandet mellan Emotionell 
Intelligens och ledarskapsstilar. Undersökningen kommer att presenteras i form av en C-uppsats. Vi behöver din  
hjälp för att kunna utföra vår studie och är väldigt tacksamma om du vill ta dig tid att fylla i medföljande enkät. 
Svaren behandlas konfidentiellt och ingen obehörig kommer kunna ta del av materialet. I rapportering av resultatet 
kommer samtliga svar sammanställas och enskilda personers svar kommer inte att kunna identifieras. Ditt   
deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
När studien är klar kommer du självklart få ta del av resultatet om så önskas. Enkäten består av tre bakgrundsfrågor 
samt 78frågor/påståenden där du kryssar i det alternativ som stämmer bäst in på dig och det tar ca 20minuter att 
genomföra. Läs noga beskrivningarna innan varje enkätdel, utgå från dig själv när du besvarar frågorna och var så 
uppriktig som möjligt. 
Följ länken nedan för att komma till webenkäten: 
https://docs.google.com/forms/d/1EpMwT2z0b1xo32IRt1ccN-7BFml1O- 
byZKq2ciBfEcs/viewform?usp=send_form 

!
!

Tack för din medverkan, med vänliga hälsningar Kim och Linnea! 
!
!
!
!
!
!

Ytterligare upplysningar om studien samt slutresultat kan fås av oss som genomför studien via mejl: 
Kim Bertilsson kimber13@student.hh.se 
Linnea Ekstrand lineks13@student.hh.se 

!
!

Kontaktuppgifter till vår handledare och examinator: 
Torbjörn Josefsson (examinator) torbjorn.josefsson@hh.se 
Eva Twetman (handledare) eva.twetman@hh.se 

!
!
!
!
!
Kvinna 
Man 
!
Ålder_________ 

Ledarskapsroll_____________________________ Antal 

år inom ledarskapsroll__________________ 

Eftergymnasial utbildning   
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Läs påståendet och kryssa i rutan som passar bäst in på dig………………………………Bilaga 2 
!
!
!
!
!

1. 

!
!
!
!

Jag vet när jag ska berätta om mina 
personliga problem för andra. 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte 

särskilt bra 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
precis 

!
2. 

!
När jag är utsatt för svårigheter minns jag 
tider då jag stod inför liknande svårigheter 
och övervann dem. 

! ! ! ! !

!
3. 

!
Jag förväntar mig att jag kommer göra bra 
ifrån mig med de flesta uppgifter jag tar mig 
an. 

! ! ! ! !

!
4. 

!
Andra människor tycker det är lätt att anförtro 
sig till mig. 

! ! ! ! !

!
5. 

!
Jag tycker att det är svårt att förstå andra 
människors icke-verbala budskap. 

! ! ! ! !

!
6. 

!
Några av de största händelserna i mitt liv har 
drivit mig att omvärdera vad som är viktigt 
och vad som inte är viktigt. 

! ! ! ! !

!
7. 

!
När mitt humör förändras ser jag nya 
möjligheter. 

! ! ! ! !

!
8. 

!
Känslor är en av sakerna som gör mitt liv värt 
att leva. 

! ! ! ! !

!
9. 

!
Jag är medveten om mina känslor medan jag 
upplever dem. 

! ! ! ! !

!
10. 

!
Jag förväntar mig att bra saker ska hända. 

! ! ! ! !

!
11. 

!
Jag tycker om att uttrycka mina känslor till 
andra. 

! ! ! ! !

!
12. 

!
När jag upplever en positiv känsla vet jag hur 
jag ska göra för att den ska hålla sig kvar. 

! ! ! ! !

!
13. 

!
Jag ordnar händelser för att göra andra 
lyckliga. 

! ! ! ! !

!
14. 

!
Jag söker mig till aktiviteter som gör mig 
lycklig. 

! ! ! ! !

! ! !
Stämmer 
inte alls 

!
Stämmer 

inte 

!
Stämmer 

delvis 

!
Stämmer 
ganska 

!
Stämmer 

precis 
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! !

!
Stämmer 

särskilt bra 
Stämmer 

!
!

Stämmer 
bra 

Stämmer 

!
!

Stämmer 
!
!
15. 

!
!

Jag är medveten om de icke-verbala 

inte alls inte 
särskilt bra 

delvis ganska 
bra 

precis 

! budskap jag förmedlar till andra. !
!
16. 

!
Jag presenterar mig på ett sådant sätt som 
ger ett bra intryck till andra. 

!
17. 

!
När jag är på ett bra humör är det lätt för mig 
att lösa problem. 

!
18. 

!
Genom att se andras ansiktsuttryck förstår 
jag vilka känslor som personer upplever. 

!

!
19. Jag vet varför mina känslor förändras. 

!
20. När jag är på ett bra humör är jag skicklig på 

att kommer med nya idéer. 
!
!

21. Jag har kontroll över mina känslor. 
!

22. Jag känner lätt igen mina känslor medan jag 
upplever dem. 

!

23. Jag motiverar mig själv genom att föreställa 
mig att de uppgifter jag tar min an ger ett bra 
resultat. 

!
!

24. Jag ger andra komplimanger när de gjort 
något bra. 

!

25. Jag är medveten om de icke-verbala 
budskap andra personer sänder ut. 

!

26. När en person berättar om en viktig händelse 
i dennes liv så känner jag nästan som att jag 
har upplevt den händelsen själv. 

!

27. När jag känner en känsloförändring tenderar 
jag att komma med nya idéer. 

!

28. När jag står inför en utmaning så ger jag upp 
eftersom jag tror att jag ska misslyckas. 

!

29. Jag vet vad andra personer känner genom 
att bara se på dem. 
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30. Jag hjälper andra personer att må bättre när 
de är nere. 

!

!
31. 

!
Jag använder mig av ett bra humör för att 
inte ge upp när jag står inför svårigheter. 

! ! ! !

!
32. 

!
Jag förstår hur personer känner sig genom 
att lyssna till tonen i deras röster. 

! ! ! !

!
33. 

!
Det är svårt för mig att förstå varför 
människor känner som de gör. 

! ! ! !

! ! !
Stämmer Stämmer 
inte alls  inte 

särskilt bra 

!
Stämmer 

delvis 

!
Stämmer 
ganska 

bra 

!
Stämmer 

precis 
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!
Del 2 

!
!
!

Inte 
alls 

!
!
!

Sällan Ibland Ganska 
ofta 

Bilaga 3. 
!
!

Ofta 
eller 
alltid 

!

1. Jag hjälper andra i utbyte mot deras ansträngningar 
!

2. Jag om-analyserar kritiska antaganden för att ifrågasätta 
om de är lämpliga 

!
!

3. Jag är dålig på att gå emellan innan problem blir stora 
!

4. Jag riktar min uppmärksamhet på oregelbundenhet, 
misstag, undantag och avvikelser 

!
!

5. Jag undviker att bli involverad när viktiga frågor väcks 
!
!

6. Jag pratar om mina mest viktiga värderingar och 
övertygelser 

!
!

7. Jag är frånvarande när jag behövs 
!
!

8. Jag söker efter olika perspektiv när jag löser problem 
!
!

9. Jag pratar optimistiskt om framtiden 
!
!

10. Jag får andra att känna stolthet när de har med mig att 
göra 

!

11. Jag är tydlig med vem som är ansvarig för att 
prestationsmål blir uppnådda 

!
!

12. Jag väntar på att saker ska gå fel innan jag gör något åt 
det 

!
!

13. Jag pratar entusiastiskt om vad som behöver 
åstadkommas 

!

14. Jag visar för andra hur viktigt det är att ha en stark 
känsla av mening och betydelse 

!
!

15. Jag spenderar tid på att lära ut och coacha 
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!

16. Jag är tydlig med vilka belöningar andra kan förvänta sig 
att få när prestationsmål blir uppnådda 

!

17. Jag visar att jag starkt tror på uttrycket ”rör inget som 
fungerar” (från engelskans: ”If it ain’t broke, don’t fix it”). 

!
!

18. Jag ser förbi mina egna intressen för gruppens bästa 
!
!

19. Jag behandlar andra som individer istället för som en i 
gruppen 

!

!
20. 

!
Problem måste bli ihållande innan jag gör något åt dem 

! ! !
Inte 
alls 

!
Sällan 

!
Ibland 

!
Ganska 

ofta 

!
Ofta 
eller 
alltid 

! ! !
Inte 
alls 

!
Sällan 

!
Ibland 

!
Ganska 

ofta 

!
Ofta 
eller 
alltid 

!
21. 

!
Jag agerar på så sätt att andra får respekt för mig !

!
22. 

!
Jag fokuserar hela min uppmärksamhet på att hantera 
misstag, klagomål och misslyckanden 

!
23. 

!
Jag överväger de moraliska och etiska konsekvenserna i 
mina beslut 

!
24. 

!
Jag håller koll på och minns allas misstag 

!
25. 

!
Jag förmedlar en känsla av handlingskraft och förtroende 

!
26. 

!
Jag artikulerar en övertygande vision om framtiden 

!
27. 

!
Jag riktar min uppmärksamhet mot misslyckanden att nå 
förväntade mål 

!
28. 

!
Jag undviker att fatta beslut 

!
29. 

!
Jag anser att alla individer har olika behov, förmågor och 
ambitioner 

!
30. 

!
Jag får andra att se på problem utifrån olika perspektiv 
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!

31. Jag hjälper andra att utveckla sina styrkor 
!
!

32. Jag föreslår nya sätt att se på hur uppgifter kan lösas 
!
!

33. Jag avvaktar med att svara på brådskande frågor !
!
34. 

!
Jag understryker vikten av att ha en kollektivistisk syn på 
uppdraget 

! ! ! ! !

!
35. 

!
Jag visar att jag känner tillfredsställelse när andra möter 
de förväntningar som finns på dem 

! ! ! ! !

!
36. 

!
Jag visar förtroende för att mål kommer att klaras av 

! ! ! ! !

!
37. 

!
Jag är bra på att tillgodose andras arbetsrelaterade 
behov 

! ! ! ! !

!
38. 

!
Jag använder ledarskapsmetoder som är 
tillfredsställande 

! ! ! ! !

!
39. 

!
Jag får andra att göra mer än de förväntas göra 

! ! ! ! !

! ! !
Inte 
alls 

!
Sällan 

!
Ibland 

!
Ganska 

ofta 

!
Ofta 
eller 
alltid 

!
!
!
!
! Inte Sällan Ibland Ganska Ofta 

alls ! ! ofta eller 
! ! ! ! alltid 

40. Jag företräder andra på ett bra sätt mot de som är högre ! ! ! ! !
! uppsatta än mig ! ! ! ! !

!

!
41. Jag arbetar med andra på ett tillfredsställande sätt 

!
!

42. Jag ökar andras lust att lyckas 
!
!

43 Jag är effektiv på att möta krav från organisationen 
!
!

44. Jag ökar andras vilja att kämpa hårdare 
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!
!

45. Jag leder en grupp som är effektiv 
!

Inte 
alls 

!

!

!

!
Tack för din medverkan! 

!

!

Sällan Ibland Ganska 
ofta 

Ofta 
eller 
allt
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