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Abstract 
 

Introduction: Leadership has been a core issue of organizations for decades, if not for 

centuries. However, the previously so strong confidence in leadership rationality begins to 

weaken and instead, it is increasingly becoming a picture of the dualism that leadership 

often involves. The view has changed, leaders no longer apply a rational and economically 

computational mindset, but in fact they have to a large extent an irrational, socially oriented 

and emotional mindset. The emotional aspect of leadership is on the rise and, in that sense, 

Emotional Intelligence (EI) will become increasingly important, especially as the leader's EI 

capability is considered crucial to how the organization will work. Nevertheless, there is not 

enough research that discusses the popularized concept of EI in relation to leadership, in 

addition, the discussion is almost non-existent in Sweden.  

 

Purpose: The aim of the study is to contribute to a deeper understanding of the Emotional 

Intelligence (EI) importance in organizational context from a leadership perspective by 

contributing knowledge about Emotional Intelligence (EI) impact on leadership within an 

organization.  

 

Method: The study has been conducted with a qualitative research method with an 

abductive research effort. The empirical material consists of eleven interviews from business 

leaders in the Swedish business community. To analyze the material, theories that describe 

leadership, communication, motivation and leadership styles are used in connection with EI.  

 

Conclusion: The study concludes that business leaders' understanding and interpretation of 

the EI concept has an influence on the leadership they exercise. The study also comes up to 

the fact that business leaders' views on leadership affect their application of EI.  
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Abstrakt 
 
Inledning: Ledarskap har varit en kärnfråga av organisationer i årtionden, om inte i 

århundraden. Men den tidigare så starka tilltron till ledarskapets rationalitet börjar försvagas 

och fram träder istället allt mer en bild av den dualism som ledarskapet ofta innefattar. 

Synen på att ledare inte längre tillämpar ett rationellt och ekonomiskt kalkylerande tankesätt, 

utan att de i själva verket i stor utsträckning har ett irrationellt, socialt inriktat och 

känslopräglat tankesätt. Den känslomässiga aspekten i ledarskap är på uppgång och i den 

meningen kommer den Emotionella Intelligensen (EI) bli allt viktigare, speciellt då ledarens 

EI förmåga anses vara avgörande för hur organisationen kommer att fungera. Trots det finns 

det inte tillräcklig forskning som diskuterar det populäriserade begreppet EI i relation till 

ledarskap, dessutom är diskussionen näst intil obefintlig i Sverige.  

 

Syfte: Studien syftar till att bidra till en djupare förståelse for den Emotionella Intelligensens 

(EI) betydelse i organisationskontext från ett ledarskapsperspektiv genom att bidra med 

kunskap om Emotionella intelligensens (EI) inverkan på ledarskap inom en organisation.  

 

Metod: Studien har utförts med en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv 

forskningsansats. Det empiriska materialet består av elva intervjuer från företagsledare inom 

det svenska näringslivet. För att analysera materialet används teorier som beskriver 

ledarskap, kommunikation, motivation och ledarskapstilar med koppling till EI.  

 

Slutsats: Studiens kommer fram till att företagsledares förståelse och tolkning av EI 

begreppet har en påverkan på ledarskapet de utövar. Studien kommer även fram till att 

företagsledarnas syn på ledarskap påverkar deras tillämpning av EI.  
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“High IQ makes you a good English professor;adding high 
EQ makes you a chairman of the english department..High IQ 
makes you a brilliant fiscal analyst; adding high EQ makes 
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1 Inledning 
 
I inledningskapitlet presenteras en introduktion till konceptet Emotionell Intelligens. 

Konceptet sammanflätas med ledarskap som sedan konkretiseras i en 

problemdiskussion som påvisar varför ämnet är viktigt i kontexten som mynnar ut i ett 

teoretiskt och praktiskt bidrag. Därefter presenteras studiens syfte och  

frågeställningar. Slutligen beskrivs hur resterande studie är disponerad.  

 
1.1 Problembakgrund  

I dagens många gånger kaotiska affärsmiljö är det otillräckligt att endast ha hög 

kognitiv intelligens (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2013). I samhällen finns det 

normer och värderingar, både synliga och mindre synliga, vilka styr, formar och 

fostrar individer till att vara och handla på ett specifikt sätt (Stensmo & Alvner, 1991). 

Dagens samhälle präglas av en snabbt föränderlig arbetsmarknad, höga kompetenskrav 

men även individualisering (Lundqvist, 2010). Perceptionen om kompetens håller på 

att förändras i samband med sökandet efter hållbara konkurrensfördelar. Alltmer 

betoning läggs på företagsledares förmåga att identifiera och analysera sina egna och 

andras känslor i kombination med att hantera stressiga och komplicerade situationer 

som uppstår. Likaså att förstå deras inre motivation och hur den korrelerar med deras 

team och organisation. Denna studie handlar om Emotionell Intelligens, som ses som 

en viktig del av en ledares kompetens Gill (2011). Konceptet kan summeras med ett 

citat från Aristoteles:  

 "Anyone can become angry - that is easy. But to be angry with the right person, to the 

right degree, at the right time, for the right purpose, and in the right way - that is not 

easy" (Aristoteles citerad i Ny Times, 1983: Page A00026). 

Begreppet intelligens sträcker sig mer än 2000 år tillbaka i tiden och det var 

Aristoteles, som indirekt gav upphov till ordet “Intelligens”. Aristoteles talade om 

mentala egenskaper som minne, kunskap, empati, förmågan att tänka, vilja, känsla för 

moral och så vidare. Dessa mentala egenskaper delade han upp i två huvudkategorier, 

där han kallade de mer emotionellt orienterade egenskaperna för “Orectic”. De 

kognitiva funktionerna kallade han för “Dianoetic”, som vid en senare översättning till 

latin blev “Intelligentia”. Även om själva intelligensbegreppet myntades 
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förhållandevis tidigt dröjde det däremot ända till 1900-talet innan det blev aktuellt med 

någon form av kognitiv intelligenstestning (Mensa, 2018). Ännu längre tid tog det 

innan man började mäta de mer emotionellt orienterade egenskaperna som Aristoteles 

kallade för “Orectic”. Emotionell Intelligens (EI) – eller Emotional Quotient (EQ) fick 

sitt genombrott under 1990-talet (Dhani & Sharma, 2016).  I den vetenskapliga 

diskursen om begreppet Emotionell Intelligens används såväl förkortningen EI som 

EQ. EI används främst när det talas generellt om Emotionell Intelligens medans EQ 

kan ses som det värde som den emotionella intelligensen mäts utifrån. De båda 

benämningarna används dock ofta synonymt. Likaså i denna studie kommer 

Emotionell Intelligens att benämnas som EI 

Termen EI föddes under 1990-talet av Salovey och Mayer (1990). Idag, 28 år senare, 

ger en vanlig Google sökning på ”Emotional Intelligence” över 41 miljoner resultat. 

Utifrån Salovey och Mayers (1990) forskning byggde sedan Daniel Goleman sin 

konceptualisering av EI (Dhani & Sharma, 2016) och publicerade sin bästsäljande bok 

"Emotional Intelligence" från 1995 (Bar-On, 2006). Efter Golemans bok hyllade 

Harvard Business Review EI som "a ground-breaking, paradigm-shattering idea" och 

ansåg att EI var en av de mest inflytelserika affärsidéer i decenniet (Goleman, 1995, s. 

Xii). Goleman (1995) definierar termen som kompositionen av fem kategorier ( 

självinsikt, självstyrning, empati och social förmåga) som gör att en person kan 

hantera sig själv och andra Goleman (1995;1998) och därmed bli en framgångrik 

ledare (Dhani & Sharma, 2016).  

Ledarskap har varit en kärnfråga inom organisationer i årtionden- om inte i 

århundraden (Macaleer & Shannon, 2002) men på senare tid har forskningen om 

känslor och känslors betydelse i arbetslivet fått allt större utrymme inom 

organisationsforskningen (Fineman 2006a, Dutton et al 2006, Maitlis & Ozcelik 2004, 

Frost 2003/2007, Ashkanasy et al. 2002). Detta innebär att emotionella och kognitiva 

dimensioner av medvetandet inte längre behöver konstrueras som varandras motsatser. 

Därmed kan kunskapen om känslor som uttryck för medvetandet tillskrivas samma 

legitimitet och värde som kunskapen om de kognitiva aspekterna av medvetandet. 

Detta tar oss bortom föreställningen att känslor enbart är något som ska kontrolleras 

och underordnas förnuftet i organisationer. Sjöstrand (1992) menar att den tidigare 

starka tilltron till ledarskapets rationalitet börjar försvagas och fram träder istället allt 

mer en bild av den dualism som ledarskapet ofta innefattar. Med detta menar Sjöstrand 
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(1992) att det allt mer uppmärksammas att ledare inte genomgående tillämpar ett 

rationellt och ekonomiskt kalkylerande tankesätt, utan att de i själva verket i stor 

utsträckning har ett irrationellt, socialt inriktat och känslopräglat tankesätt. 

Hwang, Feltz och Lee (2013) skriver att en viktig aspekt för ett effektivt ledarskap är 

den emotionella förmågan en ledare besitter. För faktum är att riktigt bra ledare berör 

oss, de tänder vår passion och inspirerar för att få fram det bästa i oss. Men när vi 

försöker förklara varför de är så effektiva talar vi om strategi, vision eller kraftfulla 

idéer. Men att i verkligheten arbetar bra ledarskap genom känslor - Martin Luther 

King kunde 1963 förmedla sin ”I have a dream” och än idag, årtionde senare, används 

det, tack vare hans Emotionella Intelligens (Yale, 2017). Oavsett vad ledare ska utföra 

- om det är att skapa strategi eller mobilisera lag till handling – beror deras framgång 

på hur de utför det. Även om de får allt annat precis rätt, om ledare misslyckas i denna 

primära uppgift att driva de kollektiva känslorna i rätt riktning, kommer ingenting bli 

så bra som det kunde eller borde ha blivit (Macaleer & Shannon, 2002).  

Moderna organisationer idag präglas av en snabbt föränderlig arbetsmarknad med 

höga kompetenskrav (Lundqvist, 2010). Detta menar Arbetsmiljöverket (2017) ofta 

leder till ökade stressnivåer. Europeiska arbetsmiljöbyrån (2017) menar att 

psykosociala risker uppstår på grund av brister i arbetets utformning, organisation och 

ledning, liksom ett dåligt socialt sammanhang på arbetsplatsen. Dessa risker kan leda 

till negativa psykosociala, psykiska och sociala följder som arbetsrelaterad stress, 

utbrändhet och depressioner. I en undersökning från Europeiska arbetsmiljöbyrån 

(2017) är arbetsrelaterad stress det näst vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i 

Europa och där ungefär hälften av arbetstagarna anser att det är vanligt förekommande 

på deras arbetsplats. Europeiska arbetsmiljöbyrån (2017) hävdar att riskminimering 

startar i toppen där företagets ledare – den högsta ledningen, cheferna och/eller 

styrelsen – spelar en viktig roll för att förhindra olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. 

Även om begreppet EI på senare tid fått utrymme i populärvetenskapliga texter och 

sammanhang menar Goleman, Boyatzis och Mckee (2009) att den emotionella 

inverkan en ledare har nästan aldrig diskuteras på arbetsplatsen, ännu mindre i 

litteratur om ledarskap och prestation. Gill (2011) föreslår en anledning och förklarar 

att det är djupt rotat i västerländsk, speciellt manliga, kulturella föreställningar om att 

uttryck för känslor är tron på att organisationens ordning och chef/arbetares 

effektivitet en fråga om rationell, icke-emotionell aktivitet. Traditionellt sett har 
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känslor i organisatoriska inställningar setts som ologiska och disruptiva (Domagalski, 

1999) och följaktligen har människor, särskilt i organisatoriska sammanhang, blivit 

avskräckta från att visa - eller ens tala om dem (Bolton, 2005, Diefendorff & Richard, 

2003). 

Många inom företagsvärlden är traditionellt skeptiska till “mjuk” psykologi och trötta 

på de populära teorier som kommer och går, men Goleman, Boyatzis och McKee 

(2013) argumenterar för att neurologin visar tydligt varför den emotionella 

intelligensen är så betydelsefull. De menar att vårt urgamla hjärncentra för känslor 

rymmer den förmåga vi behöver för att uppträda effektivt och med social lämplighet. 

Den förmågan är alltså grundad i vårt evolutionsarv för överlevnad och anpassning. 

Neurologin säger oss att denna emotionella delen av hjärnan har en inlärning som 

skiljer sig från den tänkande kognitiva hjärnan (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2013). 

I en studie gjord inom 30 företag fann McClellands (1998) att de egenskaperna som 

skiljer de bästa och de genomsnittliga ledarna åt är: längtan efter prestation, 

anpassningsförmåga, utveckling av andra individer, självförtroende, inflytande samt 

ledarskapsförmåga. framgångsfaktor (Obradovic et al., 2013). Däremot av kognitiva 

förmågor påvisades endast analytisk tankeförmåga vara en framgångsfaktor 

(Obradovic et al., 2013). Forskare som Druskat och Wolff (2001) samt Goleman 

(1998b) styrker detta och menar att alltför stort fokus har riktats mot individens 

kognitiva intelligenser (IQ) som en avgörande faktor för arbetsrelaterad framgång och 

att det i själva verket är minst lika viktigt för en individ att vara emotionellt intelligent 

(EQ). Nick Zenuik, tidigare chef för en ledningsgrupp på Ford Motor Company, 

bemöter detta och menar att “ Emotional intelligence is the hidden competitive 

advantage. If you take care of the soft stuff, the hard stuff takes care of itself.” (Gill, 

2011:300) 

Allt fler företag inser att uppmuntran av emotionell intelligens är en viktig del av varje 

organisations managementfilosofi. Druskat och Wolff (2001) argumenterar för att i 

kommande år kommer de företag där människor samarbetar bäst att få en 

konkurrensfördel och i den meningen kommer den emotionella intelligensen bli allt 

viktigare. Företag konkurrerar inte bara med produkter längre, utan även med hur väl 

de behandlar sina medarbetare menar den svenska Telia chefen (Goleman, 2004), i 

vilket ledarskapet spelar en fundamental roll. 
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1.2 Problemdiskussion 	 

Under det senaste årtiondet har vi bevittnat en växande forskningsgrupp som anser att 

EI är en del av framgångsrikt ledarskap (Sadri, 2012; Chatterjee & Kulakli, 2015; 

Obradovic et al., 2013; Cherniss, 2006). Konceptet är omdiskuterat och i många fall 

kontroversiellt. Därför kommer problematiken inom fältet EI att diskuteras härnäst för 

att därefter mynna ut till problematiseringen denna studie bemöter. 

Goleman (1998) hävdar att graden av EI hos individen påverkar de anställdas 

arbetsprestationer positivt på det sätt att personer med hög EI presterar bättre än 

personer med låg. Detta synsätt har kritiserats av bland annat Waterhouse (2006) som 

menar att EI som begrepp egentligen bara är ett uttryck för IQ sammanslaget med 

personlighet. Waterhouse (2006) menar att påståendet om att EI avgör framgång inte 

är validerat. Denna kritik bemöts av Cherniss et al (2006) som hänvisar till ett flertal 

studier som visar att det inte finns någon korrelation mellan EQ, personlighet och IQ 

och refererar till en jämförande studie av 69 andra oberoende studier som konstaterar 

att det finns ett samband mellan EI och framgång i arbetslivet.” 

Även om Goleman (1995) stödjer denna åsikt beskriver han samtidigt att IQ och EQ 

inte är motsatta intelligenser utan separata intelligenser, samt att alla människor har en 

viss nivå av båda. Han är även en stor förespråkare för att EQ är något som kan 

utvecklas och förbättras medan IQ är mer konstant och inte kan förändras i någon 

större utsträckning. Stough (2009) håller med om att tidigare intelligensmätningar som 

IQ inte kan utvecklas och förbättras i samma utsträckning som EQ. Möjligtvis är det 

detta faktum som har gjort att EI-konceptet har vunnit så stor popularitet - det kan 

argumenteras att det är viktigare att studera något som man faktiskt kan förbättra. 

Detta är i samklang med Angelöw (2013) som menar att framgångsrikt ledarskap inte 

är medfött utan ett beteende som kan läras och tränas. 

För att förbättra något måste man vara medveten om vad det faktiskt är man kan 

förbättra. Där uppstår det en problematik som är applicerbar på både IQ- och EQ-

måttet, det är numeriska resultat som inte säger mycket mer än just det, ett resultat. 

Om du har låg EQ, mot bakgrunden av att måttet kan förbättras (Stough, 2009), hur 

ska du då veta vad du ska förbättra? Vet egentligen företagsledare i Sveriges 

näringsliv vilka förmågor som innefattas av EI? Även om de genererar ett resultat på 

exempelvis 100, vad innebär det egentligen för dem? Om de däremot får en bredare 
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insikt i dessa förmågor som enligt Goleman (1995;1999;2013), leder till framgång, 

kan det argumenteras att de då möjligen då har bättre insikt i vad de behöver förbättra. 

Denna studie bryter ner EI-konceptet och genom en intervjustudie med företagsledare 

där de reflekterar över de olika egenskaperna, därför argumenterar jag att ledarna kan 

nå en bredare insikt om EI och därmed enklare kunna applicera det i deras ledarskap.  

Chatterjee och Kulakli (2015) påvisar fördelar genom att argumentera för att vilken 

typ av ledare en organisation har samt dennes förmåga till EI är avgörande för hur 

organisationen kommer att fungera. Sadri (2012) hävdar att för att kunna motivera sina 

medarbetare är det viktigt att ledaren har en hög EI. En ledare kan motivera sina 

medarbetare genom att känna igen, uppfatta och förutse känslor hos sig själv och hos 

andra. Vidare kan ledaren också få ett ökat inflytande på sina medarbetare och det kan 

motivera dem att arbeta mot gemensamma mål (Sadri, 2012). Sadri (2012) menar att 

en ledare med hög EQ har högre presterande medarbetare, hanterar konflikter i en 

arbetsgrupp bättre, har mer kreativa medarbetare. Ledaren med högra EQ upplevs som 

mer positiv, flexibel och självständig (Sadri, 2012). Även de emotionella färdigheter 

en ledare besitter avgör vilket förtroende och respekt som ledaren får från 

arbetsgruppen. Genom ett lyhört och relationsskapande ledarskap skapar ledaren en 

trygg, motiverad och inspirerad arbetsgrupp och därmed en högre prestation 

(Obradovic et al., 2013). 

Trots dessa påvisade fördelar av forskare (Sadri, 2012; Chatterjee & Kulakli, 2015; 

Obradovic et al., 2013; Cherniss, 2006;2010) som tyder på att EI-kompetens har 

potentialen att förbättra prestanda på både personliga och organisatoriska nivåer, 

menar Cherniss, (2010) att vi fortfarande bara är i inledningsfasen av att förstå i vilken 

utsträckning. Problematiken studien bemöter tar då sin form, då det inte är någon av 

forskarna nämnda ovan som har plockat isär begreppet till egenskapsnivå och 

undersökt vad vilka egenskaper inom EI relateras mest till ledarskap eller hur ledare 

tillämpar EI begreppet i deras ledarskap. Utan det har bara konstaterats av forskarna 

(Sadri, 2012; Chatterjee & Kulakli, 2015; Obradovic et al., 2013; Cherniss, 2006) att 

har du hög EQ – då kommer du nog att lyckas. Det är där det råder en problematik 

som denna studien bemöter. 

Problematiken mynnar ut i appliceringen av ledarskapet och följaktligen 

organisationen. Om det inte har undersökts hur ledarna tolkar egenskaperna, kan det 

argumenteras att de möjligtvis inte vet hur de ska tillämpa egenskaperna. Det är bra att 
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vara glad i en organisation, men när ska man vara glad? Hur tillämpar jag min förmåga 

att vara glad i mitt ledarskap och därmed i organisationen? Vidare kan man 

argumentera att för att en konkurrensfördel ska kunna vara hållbar krävs det en 

kännedom om sin kapacitet. Problematiken kvarstår gällande att den emotionella 

aspekten av ledarskap sällan diskuteras på arbetsplatsen (Goleman, Boyatzis, & 

Mckee, 2009; Gill, 2011). Möjligtvis är det därför det har bedrivits så pass lite 

forskning i en EI-kontext. Därför ämnar denna studie att bemöta denna problematiken 

i en organisationskontext ur ett ledarskapsperspektiv och därmed uppnå ett teoretiskt 

bidrag. En problematik som Dulewicz och Higgs (2000, s. 341 och s. 351) håller med 

om, de uppgav "har varit lite forskning som bedrivs i ett organisatoriskt 

sammanhang" och "det finns ett behov av noggrann forskning för att underbygga 

påståendet i en organisatorisk miljö." 

Inom den existerande forskningen finns det några forskare som har undersökt 

sambandet mellan EI och ledarskap (t.ex. Prati, Douglas, Ferris, Ammeter & Buckley, 

2003; Antonakis, 2004; Pescosolido, 2005; Dulewicz & Higgs, 2003). Inom den 

rådande forskningen som finns i de vetenskapliga databaserna hittas främst forskning 

om betydelsen av EI för att lyckas i arbetslivet. Två exempel är samarbete och 

ledarskap, samt vilken mätningsmetod för EI som är mest rättvisande att använda 

exempelvis för chefer när de vill hitta lämplig personal. Baserat på efterforskningen 

som utförts inför denna studie, har ingen hittills, kvalitativt eller kvantitativt, 

undersökt hur ledarna tolkar och förstår EI-begreppet eller hur de ser på sitt ledarskap 

och hur deras ledarskap relateras till EI-egenskaper. Det kan argumenteras att det kan 

vara problematiskt att förstå en helhet utan dess delar, således fokuserar denna studien 

på delarna inom EI. Denna studie ger därför ett unikt bidrag till både EI-forskning och 

ledarskapsforskning då denna studien plockar isär EI-konceptet till dess byggstenar 

och utforskar  dem olika ur ett företagsledarperpektiv. 

Ytterligare en problematik med existerande EI-forskning och ledarskap (t.ex. Prati, 

Douglas, Ferris, Ammeter & Buckley, 2003; Antonakis, 2004; Pescosolido, 2005; 

Dulewicz & Higgs, 2003) är att ingen har forskat om hur hur ledarna själva anser att 

EI-konceptet har med ledarskap att göra eller om ledare tillämpar EI i sitt ledarskap. 

Ingen vet då heller (t.ex. Prati, Douglas, Ferris, Ammeter & Buckley, 2003; 

Antonakis, 2004; Pescosolido, 2005; Dulewicz & Higgs, 2003) hur alla dessa 

fördelarna som presenteras av forskarna (Sadri, 2012; Chatterjee och Kulakli, 2015; 
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Obradovic et al., 2013; Cherniss, 2006) egentligen formar sig i organisationen. 

Konceptet kan då ifrågasättas – har EI egentligen någon betydelse, om ledarna inte 

tillämpar det i sitt arbete? Möjligtvis är det så att ledarna inte är medvetna om att de 

använder det. 

Därmed strävar studien efter att nå ett teoretiskt bidrag genom att utforska om ledarnas 

syn på ledarskap påverkar deras relation till EI, men även om ledarnas syn på EI 

påverkar vilken typ av ledarskap de utövar. En annan aspekt som gör att denna studie 

bidrar med ett teoretiskt bidrag är genom att EI inte har forskats om utifrån ett 

kvalitativt tillvägagångssätt. Sammanflätat med den tidigare kvantitativa 

forskingsmetoderna ligger EI-konceptets utformning. Samtliga av mätningsmetoderna 

som har validerats fokuserar på kvantitativa tester för att generera ett normerat EQ 

resultat. Tidigare har EI kojunkterats till ett mått, EQ, som utformats och mätts och 

testats. Inte minst, genom kvantitativa tester som ger numeriskt EQ-resultat får 

personerna i fråga bara just det; ett numeriskt EQ resultat som bakar in förmågor som 

kan vara svåra att urskilja och förstå. Därför argumenterar jag att studien, genom att 

plocka isär förmågorna som konstruerar EI, ger företagsledare en mer ingående och 

förstående bild av förmågorna som anses vara nyckelfaktorer i ledarskap och 

framgång. Studien bidrar även med empiriska insikter då kopplingen mellan EI, 

ledarskap, kommunikation, motivation och ledarskapsstilar utforskas. 

Detta leder in på studiens praktiska bidrag, då studien kan hjälpa företagsledare att 

förstå EI genom att få en praktiskt syn på hur företagsledare tillämpar EI i sitt 

ledarskap och på så sätt nå organisatoriska fördelar. Studien blir även en outforskad 

brygga om hur konceptet EI översätts i praktiken hos ledare. Bryggan bildar därmed 

studiens praktiska bidrag, genom att utforska hur ledare tillämpar EI i deras ledarskap 

och vilka delar som är mest framstående skapas en kunskap som kan vara användbar 

för ledare inom olika branscher. Dessutom kan även medarbetare få större förståelse 

för ledarnas tanke- och arbetssätt och följaktligen vilket ledarskap de utövar i 

organisation. Ambitionen är att även företagsledarna som varit delaktiga i denna studie 

ska kunna dra nytta av resultatet för att på ett nytänkande sätt använda EI i sitt 

ledarskap. Studien syftar således till att nå social nytta genom dessa olika perspektiv 

och strävar efter att uppnå ett samhälleligt bidrag. 
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Sammanfattningsvis syftar studien till att nå ett teoretiskt bidrag genom att bemöta EI 

från ett nytt perspektiv som inte tidigare har utforskats. Följaktligen att även bemöta 

ledarskap på ett sätt som inte tidigare har gjorts.  

Det kan argumenteras för att andra ytterligare jämförelser och luckor i forskningen är 

poänglöst att diskutera vidare om. Det spelar ingen roll att det exempelvis inom EI 

mestadels har efterforskats i anglosaxisk miljö Gill (2011) eller att studier har skett i 

Sverige (Sjöberg, 2001) eftersom ingen tidigare har bemött EI på det vis som denna 

studie syftar till att göra. Inte heller har någon än bemött ledarskap i denna kontexten 

vilket översätts till ett unikt teoretiskt och praktiskt bidrag. Sammanfattningsvis bidrar 

denna studie till empirisk litteratur om en djupare förståelse för den Emotionella 

Intelligensens (EI) betydelse i organisationskontext utifrån ett ledarskapsperspektiv. 

Detta mynnar ut i studiens syfte och forskningsfrågor. 

1.3 Syfte    

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om Emotionell Intelligens (EI) 

inverkan på ledarskap inom en organisation genom att bidra till en djupare förståelse 

för den Emotionella Intelligensens (EI) betydelse i en organisationskontext utifrån ett 

ledarskapsperspektiv. 

1.4 Forskningsfrågor  
 
1. Hur förstår och tolkar företagsledare EI-begreppet?  

2. Hur ser företagsledarna på sitt ledarskap och hur relateras deras ledarskap till EI-

egenskaper?  

3. Hur tillämpar ledarna EI i sitt ledarskap och vilka delar är mer framträdande?  
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1.5 Disposition  

  

Figur 1-Disposition av studien (egen illustration) 

 

 

Metod

• Redogörelse för de metodologiska ställningstagande som 
studien tar och beskrivning hur insamlingen av empiri har 
gått till. Vidare så diskuteras studiens etiska 
ställningstaganden och kvalitetskriterier. Metodvalen 
sammanfattas i en metodtabell i slutet på kapitlet. 

Teori

• Kapitlet inleds med den teoretiska referensramen och en 
diskussion om hur den kommer användas. Kapitlet börjar 
med en konceptualisering utav EI för att sedan gå över till 
studiens teoretiska teman och teori. 

Empirisk Analys 

• Först presenteras det empiriska materialet som analyseras 
med de teoretiska teman och teorierna som tidigare 
diskuterats. Studiens fyra teman presenteras för att kunna 
besvara studiens forskningsfrågor. 

Diskussion & 
Slutsats 

• I detta kapitel presenteras och diskuteras studiens slutsatser 
och besvarar studiens forskningsfrågor. Även studiens 
teoretiska- och praktiska bidrag presenteras. Kapitlet 
avslutas med kritik mot studien. 

Förslag för 
framtida 
forskning 

• Förslag för framtida forskning presenteras. Det diskuteras 
hur denna studie kan kompletteras samt förslag på andra 
perspektiv.
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2 Metod  

I detta kapitel redogörs de metodologiska ställningstaganden i denna studie, även den 

forskningsstrategi, forskningsansats och undersökningsdesign som används redogörs 

för. Sedan följer en redogörelse för hur det empiriska materialet har samlats in och 

hur det empiriska materialet har analyserats. Slutligen diskuteras studiens 

forskningsetiska överväganden, ställningstaganden och kvalitetskriterier.  

 
2.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 	 
 
Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om den Emotionella 

intelligensens (EI) inverkan på ledarskap inom en organisation genom en djupare 

förståelse för den Emotionella Intelligensens (EI) betydelse i organisationskontext 

utifrån ett ledarskapsperspektiv. Det bästa sättet att få den insikten är genom kontakt 

med företagsledare. Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) ökar möjligheten för skapa 

trovärdiga resultat genom att involvera studieobjekten. Respondenternas verklighet 

ska utgöra kontexten för hur deras agerande och känslor tolkas (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Till grund för att förstå företagsledarnas verklighet ligger 

förståelsen hur företagsledare agerar och reagerar, den förståelsen anses uppnås genom 

att sätta sig in i deras arbete och deras upplevelser. I detta avseende kan denna studie 

betraktas som interpretativistisk (Bryman & Bell, 2013). 

I denna studie anses det att kunskap kan skapas på flera olika sätt. Därav har jag valt 

att försöka skapa kunskap genom att interagera med individerna i det sammanhang 

som studeras. Således skapas kunskapen i studien genom insamlandet av nytt 

empiriskt material i kombination med tidigare kunskap. Detta i samspel med de teorier 

som under studiens gång har ansetts vara mest adekvata. För att förstå de sociala 

konstruktionerna som studieobjektet utgörs av anses detta förhållningssätt nödvändigt. 

Därmed kan studien betraktas som konstruktivistisk enligt Bryman och Bell (2013).  

Eftersom studien antar att alla människor uppfattar verkligheten olika är det av vikt att 

tolkningen av deras agerande sker i rätt kontext. Förståelsen för det sammanhang som 

studieobjekten agerar i nås med hjälp av den kunskap och de teorier som redan finns. 

Tillvägagångssättet anses som mest givande i den här typen av forskning.  
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Studiens tillvägagångssätt innebär att empirin som samlas in är individernas subjektiva 

upplevelser och måste därmed tolkas som just upplevelser.  

För att skapa mer trovärdiga resultat utgör respondenternas verklighet kontexten för 

hur deras agerande och känslor tolkas. Av den orsaken är den teoretiska referensramen 

utformad för att kunna behandla olika perspektiv separat. Utformningen syftar till att 

materialet som samlas in ska tolkas i rätt kontext. Om studien exempelvis enbart hade 

utgått från hur företagsledare själva anser att de tillämpar EI och inte relaterat deras 

utsagor med hur deras ledarskap relaterar till EI kompetenser hade resultatet möjligen 

sett annorlunda ut. Således eftersträvar studien att ha en mer nyanserad tolkning, vilket 

låg till grund när studiens forskningsfrågor utformades. Därmed har studiens 

infallsvinkel konstruerats i samklang med den problematik som påträffats inom 

området.  

2.2 Forskningsstrategi   
 
Enligt Bryman och Bell (2011) fokuserar en kvalitativ forskningsstrategi på att skapa 

en förståelse för hur människor tolkar den sociala verkligheten. Då forskningsstrategin 

ofta förknippas med den ontologiska ståndpunkten konstruktivism och 

kunskapsteoretiska ståndpunkter beskrivs som interpretativ (Bryman & Bell, 2011) är 

strategin i samklang med denna studie. Användandet av den kvalitativa 

forskningsstrategin möjliggör växlandet mellan de olika stegen i forskningsprocessen 

(Bryman & Bell, 2011). Studien kan således röra sig mellan insamlandet av empiriskt 

material och att studera olika teorier för att samla in mer empiriskt material och sedan 

granska teorierna. Eftersom den insamlade datan är andra individers upplevelser och 

uppfattning anses det inte möjligt att i förväg veta vad den insamlade datan innebär. 

Detta anses vara ett avgörande tillvägagångssätt då studien syftar till att försöka skapa 

en förståelse av bakomliggande mönster och inte försöka få insamlad data att passa in i 

befintliga mönster (Bryman & Bell, 2011). 

Den kvalitativa forskningsstrategin är fördelaktig i denna studien då den begränsar 

forskningen och för att nå empirisk mättnad. En god empirisk mättnad anses nås i 

slutet av studien då svaren från respondenterna var snarlika vad som redan sagt av 

respondenter i tidigare intervjuer. Dock bör det lyftas fram att som forskare, och 

framförallt som en oerfaren sådan, kan det vara svårt att avgöra hur många intervjuer 

som är nödvändigt för att nå mättnad (Bryman 2013). Därmed har medvetenhet om att 
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elva intervjuer eventuellt inte skulle räcka funnits med genom hela 

forskningsprocessen. Däremot ansågs det att efter att elva personer hade intervjuats, 

att en ytterligare insamling av empiriskt material inte skulle förändra forskningens 

resultat, således anses det att studien uppnådde empirisk mättnad.  

Vid val av forskningsstrategi är det vanligtvis studiens syfte som styr vilken 

forskningsstrategi som används (Björklund & Paulsson, 2012). Syftet med den här 

studien är att bidra med kunskap om den emotionella intelligensens (EI) inverkan på 

ledarskap inom en organisation genom en djupare förståelse för den Emotionella 

Intelligensens (EI) betydelse i organisationskontext från ett ledarskapsperspektiv. Med 

hänsyn till detta syfte anses en kvalitativ metod generera bättre insikter gentemot en 

kvantitativ forskningsstrategi. Ahrne och Svensson (2015) menar att kvalitativ 

forskning används i studier som ämnar att fånga den djupare essensen av ett fenomen, 

vilket denna studie ämnar att göra.  

Vidare är det tolkande kvalitativa tillvägagångssättet för forskning unikt i sin förmåga 

att ta itu med frågor om beskrivning, tolkning och förklaring, medan kvantitativ 

forskning är bättre lämpad för frågor om prevalens, generaliserbarhet och kalibrering 

(Lee, 1999), vilket går i linje med studiens syfte. Kvantitativ metod är användbar vid 

frågor och studier vars syfte är att kvantifiera eller mäta. Däremot inte forskning där 

respondentens känslor eller personlighetsdrag har betydelse (Lee, 1999), vilket det har 

i denna studien. En kvantitativ undersökning hade inte gett samma förståelse för EI’s 

inverkan på ledarskap eftersom upplevelser och uppfattning kan vara svåra att 

kvantifiera. I linje med syftet ämnar studien att skapa en förståelse snarare än 

förklaring och därför kommer den att skrivas utifrån en kvalitativ forskningsstrategi. 

Värt att tillägga att även om det hade varit möjligt att utföra studien med en kvantitativ 

forskningsansats, finns det ytterligare en aspekt som motiverar till den kvalitativa 

forskningsansatsen. Utifrån den litteratursökning som gjordes visade det sig att större 

delen av den forskning som redan existerar inom EI området baseras på kvantitativa 

forskningsansatser på makronivå, därför anses en kvalitativ forskningsmetod mer 

lämpad i förhållande till studiens kunskapsbidrag.  

2.3 Forskningsansats  

Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) är induktion, deduktion och abduktion de 

ansatser forskare ska ta hänsyn till för att kunna beskriva sin forskning. Abduktion 
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utgår från empiriska fakta som induktion, men avvisar inte teoretiska 

förföreställningar och ligger i så måtto närmare deduktionen (Alvesson & Sköldberg, 

2017). Därför har denna studie en abduktiv ansats då den utgår från teorin som 

underlag till intervjumanualen. Dessutom för att empirin bygger på subjektiva 

tolkningar av enskilda fall samtidigt som studien använder sig av teoretiska 

infallsvinklar. Tolkningsmodellen utgår även från en mängd enskilda fall och söker ett 

samband. Grundat på studiens syfte skedde en teoretisk inläsning för att kunna hitta 

relevanta teorier som var användbara i analysprocessen men även för att kunna 

konstruera delar av intervjuguiden då dessa utgår från EI kompetenser (se bilaga C). 

Därefter påbörjades insamlingen av empiriskt material för att sedan återgå till studiens 

teori och reflektera över de olika delarna i studien. Följaktligen uteslöts alternativt 

lades vissa teoretiska begrepp till.  

2.3.1 Hermeneutik 

Studien har en hermeneutisk forskningsprocess grundat på studiens kvalitativa metod 

och abduktiva ansats och strävar efter att kunna finna samband. Sambanden har kunnat 

finnas då studieprocessen växlat mellan teori och empiri i samklang med den 

abduktiva forskningansatsen. Bryman och Bell (2011) menar att hermeneutik är en 

process som använder tolkningsperspektivet som huvudsaklig forskningsmetod vilket 

ger denna studie möjligheten att tolka företagsledarnas upplevelser. Processen ger 

grund till att tolka verkligheten genom att frambringa en förståelse för de meningar, 

innebörder samt värderingar som existerar (Bryman & Bell, 2011) således syftar 

studien till en tolkning genom en förståelse och inte en sanning. Inom hermenutiken 

används delar och helheter för att kunna beskriva samband med hjälp av en 

hermenuistiskt cirkel. Sambandet tar sin form då helheten förstås av delar och delarna 

förstås av helheten som i denna studie är den kontext som forskningsfrågorna och 

syftet studeras i. I studien skapades först en förförståelse för EI konceptet vilket 

baserades på tidigare forskning och konceptualisering kan detta beskrivas som 

helheten. Denna är utformad baserat på forskningsfrågorna då studiens förförståelse 

har legat till grund för skapandet av dessa frågor. I studien beskriver delarna i den 

hermenuistiskta cirkeln beskriver företagsledarnas tolkning av EI begreppet samt 

företagsledarnas upplevelse av deras ledarskap men även tillämpningarna av EI i deras 

ledarskap som ger en förståelse för helheten i studien.  
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Figur 2- Hermeneutisk cirkel (egen illustration) 

 
2.4 Undersökningsdesign  

Bryman och Bell (2011) menar att valet av studiens forskningsdesign utgör ramen för 

insamling och analys av data och därigenom identifieras vilka dimensioner som är 

viktiga för forskningsprocessen. Enligt Kvale och Brinkman (2014) beskrivs kvalitativ 

intervjuforskning som en metod för att söka upp intervjupersonens upplevelser och 

erfarenheter, därmed är undersökningsdesignen i samklang med studiens syfte. Men 

för att uppnå detta krävs en interaktion där forskaren aktivt deltar genom följdfrågor 

och klargöranden i de ställda frågorna. I kombination med uppföljning av tidigare svar 

skapar forskaren en förståelse för intervjupersonens utgångspunkter och världsbild 

(Kvale & Brinkman 2014). 

Kvalitativa intervjuer kan anses vara ett bra sätt att samla kunskap om de sociala 

förhållanden som råder i en specifik miljö, men också i frågor om enskilda människor, 

vilket i denna studie är företagsledarnas upplevelser och känslor (Ahrne & Svensson, 

2015). I personliga intervjuer är det forskaren som tolkar den upplevelse som 

förmedlas. Via språk och kroppsspråk blir forskaren en representant av den inre 

världen som respondenterna befinner sig i (Ahrne & Svensson, 2015). 

Vidare belyser Ahrne och Svensson (2015) vikten av planering av intervjuerna för att 

nå bästa möjliga resultat, vilket har tagits i beaktning i denna studien. Detta genom att 

planera intervjuerna och att skapa varierande frågeformuleringar under insamling av 

förförståelsen. Detta skriver Ahrne och Svensson (2015) är av vikt för att nå bästa 

möjliga resultat. Ahrne och Svensson (2015) beskriver även problematiken utav att 

intervjuarens personliga upplevelse av intervjun samt den information som samlas in 

präglas av språkliga och sociala kontexter. Det handlar om en mycket subjektiv teknik 

Förförståelse	  

Del	  

Förståelse

Helhet
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och därför är också risken för skevheter (bias) stor (Bell, Waters & Nilsson, 2016). 

Bryman och Bell (2011) belyser även problematiken som kan uppkomma i samband 

med intervjuareffekten som innebär att respondenten svarar på ett sätt som de tror 

intervjuaren förväntar sig. Effekten av intervjuarens personliga upplevelser som 

påverkar och intervjuareffen kan motverkas eller minskas genom att eftersträva 

tålamod, att inte agera auktoritärt, undvika råd eller moraliska värderingar och inte 

argumentera vid intervjuerna samt att noga genomarbetade intervjumanualer (Ahrne & 

Svensson, 2015), vilket har tagits i beaktning i denna studien. Bell, Waters och 

Nilsson (2016) menar att en stor fördel med intervjumetoden är dess flexibilitet då 

intervjuaren kan följa upp ideer, sondera svar och gå in på motiv och känslor på ett sätt 

som är omöjligt i en enkät.  

 

Trots nackdelarna som påvisades i samband med intervjuer, ansågs möjligheten att 

följa upp ideer, sondera svar och gå in på motiv och känslor som fördelaktigt för att 

kunna svara på studiens forskningsfrågor. Med bakgrund till studiens syfte krävs även 

relativt bred empirisk grund och en djupare förståelse för det insamlade materialet. 

Men också för att kunna besvara studiens forskningsfrågor, då besvarandet av dessa 

kräver att samtliga EI kompetenser inkluderas i intervjuguiden (se bilaga B). Detta 

motiverar till valet av djupgående intervjuer. Eftersom denna studie ämnar till att täcka 

en mer generell och övergripande bild av EI och företagsledare är en fallstudiedesign 

inte aktuell då den har ett fokus på detaljnivå för varje specifikt fall (Bryman & Bell, 

2013). Studiens syfte riktar sig även mot företagsledare som innehar en VD position. 

Eftersom företag oftast har en VD anses det mer lämpligt och givande än 

forskningsdesignen intervjustudie, då studien kräver en detaljnivå samt syftar till att 

uppnå en representativ bredd. 

 

2.4.1 Semi-strukturerade intervjuer  

Studiens primära empiriska bas är intervjuer som genomfördes med flera olika 

individer som har en VD-roll. Till viss del var intervjuerna som genomfördes av olika 

karaktär, men till största del utgjordes de av semistrukturerade djupintervjuer. 

Semistrukturerade djupintervjuer är längre intervjuer med enskilda personer, där jag 

som intervjuare tog ut vissa förutbestämda områden (Bryman & Bell, 2013), men även 

gav utrymme för dialog och följdfrågor. För att kunna ha en intervjuguide med teman 

som har anpassats efter studiens valda teorier och EI konceptet föll valet på 
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semistrukturerade intervjuer. Valet tillät intervjupersonerna att tala fritt kring varje 

tema för att på så sätt upptäcka nya områden och eventuella nya teorier. Genom detta 

tillvägagångssättet kan respondenternas subjektiva upplevelser kring ämnet erhållas 

(Bell, Waters & Nilsson, 2016) då det ges möjlighet att lyfta sådant de personligen 

anser viktigt i deras ledarskap. 

För att undvika att tappa fokus på studiens syfte användes en intervjuguide som bidrog 

till detta. Till skillnad från ostrukturerade intervjuer där risken anses vara större att 

tappa fokus (Bryman & Bell, 2013).  

2.4.2 Reflektion av Intervjuguide  

Vid utformningen av studiens intervjuguide togs studiens syfte, forskningsfrågor och 

teoretiska referensram i beaktning. Intervjuguide strukturerades upp med öppna frågor 

som gav utrymme för dialog och följdfrågor (Alvesson & Sköldberg, 2017). Frågorna 

var konstruerade för att respondenterna skulle kunna tala fritt kring varje tema för att 

upptäcka nya områden och eventuella nya teorier och länkar. Frågorna strävade även 

till att få respondenterna att reflektera, i detta fallet över sin egen EI-förmåga och sitt 

ledarskap. I det första temat var målet att få en översiktlig bild av deltagarna. Därav 

fick inledningsvis respondenterna standardiserade frågor som innefattade att berätta 

kortfattat om sig själv och sitt företag (se bilaga B- Del A.1 i Intervjuguide). För att få 

en översiktlig bild av organisationen fick de berätta om företaget såsom vilken bransch 

företaget är verksamt i och hur många anställda som finns i företaget (se bilaga B- Del 

A.2 i Intervjuguiden).  

Det andra temat är vilken syn ledarna har på EI och hur de tolkar begreppet (se Bilaga 

C- Del B i intervjuguide). Det tredje temat är ledarskap (se bilaga B- Del B i 

intervjuguide.). Denna delen syftar till att få företagsledare att reflektera över sitt 

ledarskap och få djupare förståelse om deras syn på bra ledarskap och erfarenheter. I 

det fjärde temat diskuteras hur företagsledare tillämpar EI i sitt ledarskap. Dessa frågor 

är utformade utifrån konceptualiseringen utav EI som har utformat ett system av EI-

kompetenser. Utformningen av frågorna i del D och E i intervjuguiden har därför skett 

utifrån systemet av EI-kompetenser (se bilaga B- Del D&E i intervjuguiden). 

Härledningen från hur intervjufrågorna i denna del relaterar till EI-kompetenserna 

finns illustrerat i Bilaga C. Dessa fyra teman skapar underlag för att besvara såväl 

syftet som forskningsfrågorna. I den avslutande delen fick deltagarna möjlighet att 

lämna ytterligare uppgifter och kommentarer. Denna delen inkluderades för att ge 
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deltagarna möjlighet att kommentera ytterligare tankar de kan tänkas ha reflekterat 

över (se Bilaga B- Del D&E i intervjuguide för komplett intervjuguide se Bilaga B). 

2.4.3 Anonymisering  

Några av respondenterna som medverkade i studien valde att vara anonyma. För en del 

spelade det ingen roll. Således stod valet vid presentationen av empirin mellan att 

anonymisera några respondenter eller att anonymisera alla. I empirin presenteras en 

sammanställning av upplevelser och citat från samtliga intervjuer med respondenterna. 

Valet landade i att alla respondenter som presenteras förblev anonyma. Anledningen 

till att jag valde att anonymisera samtliga respondenter var att det på så sätt blir ett 

större fokus på upplevelser och känslor och inte specifikt vem som upplevde och 

kände vad. Namnen på respondenterna som presenteras är därför utbytta.  

2.4.4  Pilotintervju    

Bell och Waters (2016) menar att man bör göra en pilotintervju för att se hur frågorna 

fungerar och vid behov omformulera någon fråga eller lägga till fler uppföljning-och 

sonderingsfrågor. För att säkerställa att intervjuguiden innehöll relevanta frågor 

utfördes en pilotintervju innan empiriinsamlingen påbörjades. Intervjupersonen 

innehar dessutom en VD-position vilket underlättade intervjuns applicerbarhet. 

Pilotintervjun medförde även att längden på intervjun kunde justeras och hur djupt 

frågorna gick inom varje tema. Ytterligare justeringar möjliggjordes då överflödiga 

frågor som inte gav djupa svar kunde tas bort. Även frågor som uppfattas som otydliga 

kunde justeras. Dessa justeringar menar Jacobsen (2002 är viktiga att tänka på vid 

insamling av empiri.  

2.5 Urval  

Urvalet grundar sig i det område studien ämnar att undersöka, det vill säga ledarnas 

upplevelser och erfarenheter av EI och hur de kopplar det till ledarskap. Valet av dessa 

respondenter har gjorts med utgångspunkt i den privata sektorn och företagsledare 

inom organisationer som verkar där. Respondenterna som deltog i undersökningen har 

jag som forskare antingen en lös förbindelse till eller en person som initierat den första 

kontakten och presenterat oss. Således användes ett bekvämlighetsurval och vidare ett 

snöbollsurval för att nå de slutgiltiga respondenterna. Snöbollsurval är en form av 

icke-slumpmässigt urval och går ut på att forskaren utför studien utifrån ett mindre 

antal människor som är relevanta för studien tack vare sin erfarenhet eller kompetens. 

Efter det utnyttjas dessa initiala deltagares kontaktnät för att få kontakt med fler 
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potentiella deltagare (Bryman & Bell, 2013). Människor som var relevanta i denna 

studien är alltså alla som innehar befattningen VD. Bekvämlighetsurval är fördelaktigt 

då det finns begränsat med tid att utföra intervjuerna (Jacobsen, 2002). Vilket lämpar 

sig i denna studie med bakgrund till tidsramen som studien förhåller sig till.  

2.5.1 Urval respondenter   

Med ambitionen att skapa en bredd i urvalet, tog jag kontakt med bolag inom olika 

branscher och med någorlunda utspridd geografisk placering. Ett variationsurval har 

därför använts med variation variablerna; plats, bransch, samt antal anställda och tid 

som VD (Jacobsen, 2002). Könsfördelningen har också tagits i beaktning, 

undersökningen innefattar lika många män som kvinnor. Intervjuformen har bestått av 

både fysiska intervjuer och telefonintervjuer. Insamlingen av empirin skedde från 15/3 

till 17/4 2018. Se Tabell 1 för en översikt av respondenterna 

Tabell 1- Översikt av respondenterna (egen illustration) 

Respondenter Kön Tid 

som 

VD 

Antal 

Anställda 

Bransch  Plats  Intervjuform Datum 

1 Anders  Man 20 år 30 Revision Halmstad  Fysisk 15/3-18 

2 Karin Kvinna  5 år 2 Revision Örebro  Fysisk  17/3-18 

3 Simon  Man 20 år 17  IT  Malmö Fysisk  16/3-18 

4 Leonardo Man 30 år 50 Sjukvård Kungsbacka Fysisk 19/3-18 

5  Eva Kvinna 27 år  42 Service Hylte Telefon 19/3-18 

6 Isabelle Kvinna  8 år  6  Näringslivet Halmstad Telefon 10/4-18 

7  Sofia Kvinna  23 år 25  HR Stockholm Fysisk  10/4-18 

8 Klara Kvinna 2 år  45  Vård-och 

omsorg 

Stockholm Telefon 13/4-18 

9 Olle Man 9 år  276 Vägtransport Halmstad Telefon 16/4-18 

10 Klas Man 10 år 11 Service Falkenberg Telefon 17/3-18 

11 Sandra Kvinna 25 år 23 Läkemedel  Stockholm Telefon 17/4-18 
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Reflektion av respondenter 

Denna studie har tagit i beaktning att respondenterna skulle bestå av lika många 

kvinnor som män. Studien har även tagit i beaktning att intervjupersonerna jobbar 

inom olika branscher, har olika antal anställda, har suttit på en VD-post under olika 

lång tid och befinner sig på olika platser i Sverige. Dessutom är ledarna i relativt olika 

åldrar där den yngsta är 30 år och den äldsta 63 år. Vilket ger en medelålder på 47,5 

år. Detta kan jämföras med den nationella medelåldern som är 42,8 år (lönestatistik.se, 

2018). Därmed anses ambitionen att skapa en bredd i urvalet vara uppfyllt.  

2.5.2 Genomförande av intervjuer  

Då studiens primära empiriska bas är semistrukturerade djupintervjuer som 

genomfördes med flera olika individer som har en VD-roll lämnas det öppet för frågor 

och tankar som inte har inkluderats i intervjuguiden men som samtidigt kan vara 

givande för studien. Samtidigt som de standardiserade frågorna var viktiga för att 

jämföra de olika företagsledarnas företag, antal anställda, bransch och tid som VD.  

Tiderna bokades in i början på mars 2018 via mailkontakt med samtliga 

intervjupersoner. Vid detta tillfälle presenterade jag mig själv och studiens syfte. 

Vidare informerades respondenterna om hur lång tid intervjun beräknades ta och de 

forskningsetiska ställningstagande som studien har (bilaga A), vilket innebar att 

deltagande var frivilligt och möjligheten till anonymitet fanns (bilaga A). Den första 

intervjun ägde rum den 15 mars 2018 och den sista den 17 april 2018. Intervjuerna 

varade i en dryg timme och samtliga intervjuer spelades in. Följaktligen har även en 

transkribering skett. Bell och Waters (2016) menar att om ingen transkribering görs 

som kan granskas i efterhand, anser de att intervjuaren kan påstå vad som helst. Därför 

har en transkribering utförts efter samtliga intervjuer.  Av de elva intervjuer som 

gjordes var fem av intervjuerna genom personlig kontakt och sex av intervjuerna via 

telefon, skype eller facetime. Anledningen till att flerparten av intervjuerna inte skedde 

via personlig kontakt var delvis avståndet till respondenterna men även för att några av 

respondenterna föredrog telefonkontakt på grund av tidsskäl. En avvägning har gjorts 

då Ahrne och Svensson (2015) betonar att det finns en risk för att intervjuer som inte 

sker via fysiska möten blir formella och att delar av intervjun kan falla bort, men 

informationen från dessa respondenter ansågs viktiga för studien. Efter insamligen av 

empiri skickades ett mail ut till alla intervjupersoner som har deltagit i studien där jag 

tackade för deras medverkan. Vidare att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt 
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och att de skulle avidentifieras i studien, samt att de har all rätt att avbryta sin 

medverkan i efterhand om de skulle ångra sig. Respondenterna kontaktades därmed 

återigen genom en så kallad respondentvalidering för att på så sätt låta dem få ta del av 

materialet (Bryman & Bell, 2013).  

 

2.6 Den empiriska analysprocessen  

Denna studie grundar sig i den hermeneutiska traditionen där fokus ligger på att tolka 

och förstå ett visst fenomen (Kvale, 1997). Detta eftersom uppsatsens syfte är att 

djupare förstå ledarnas syn och tolkning på att använda EI i sitt ledarskap.  

Den kvalitativa analysprocess som har genomförts utgår från den tolkande 

hermeneutiken och består av de tre stegen; kodning, tematisering och summering 

(Lindgren, 2014). Efter att samtliga intervjuer hade transkriberats påbörjades 

kodningen och då gavs möjligheten att exemplifiera olika intressanta utsagor med 

enskilda nyckelord (Lindgren 2014). Kodningen är datadriven då empirin som samlats 

in har styrt istället för mina egna erfarenheter, då ambitionen var att hålla tolkningen 

av materialet så öppen som möjligt, dock användes de valda frågeställningarna som 

praktisk utgångspunkt (Kvale, 1997). Under tematiseringen hittades underliggande 

mönster i de varierade berättelserna från intervjuerna. Utifrån de identifierade 

mönstren, likheter och olikheter mellan ledarnas olika upplevelser, men också vanor 

och åsikter. Efter att ha tagit fram teman i form av analysbegrepp så letades relevant 

teori fram som bäst kunde förklara resultatet. Således är analysbegreppen är en 

produkt av respondenternas svar och de är de teman som presenteras senare i 

resultatavsnittet.  

Studien använder sig av en empirisk analysmetod där empirin för respektive tema 

presenteras och därefter analyseras. Detta för att undvika upprepningar och för att 

läsaren ska kunna få en bättre översikt på de olika delarna. Studien strävar efter att 

svara på studiens forskningsfrågor på ett adekvat sätt och därmed är den empiriska 

analysen baserad på studiens forskningsfrågor. I figur 3 är studiens empiriska analys 

illustrerad och kommer förklaras härnäst.  
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Figur 3- Studiens empiriska analys (egen illustration)  

I figur 3 framgår det att systemet av EI-kompetenser ligger till grund för del D&E i 

intervjumanualen (se bilaga B). Valet av EI-konceptet motiveras vidare i kapitel 3. Ur 

intervjumanualen utvinns respondenternas tolkning av EI vilket berör studiens första 

forskningsfråga: 1. Hur förstår och tolkar ledare EI-begreppet? Därefter analyseras 

ledarskapet och dess förhållande till ledarnas tolkning av EI och hur deras ledarskap 

kan relateras till konceptet. Detta berör studiens andra forskningsfråga; 2. Hur ser 

företagsledare på sitt ledarskap och hur relateras deras ledarskap till EI-egenskaper? 

Slutligen analyseras ledarnas tillämpning av EI-egenskaper och förhållandet mellan 

tillämpningen och tolkningen av begreppet i samklang med studiens tredje 

forskningsfråga; 3. Hur tillämpar ledarna EI i sitt ledarskap och vilka delar är mer 

framträdande? Denna forskningsfråga ligger till grund för den empiriska analysen för 

hur företagsledarnas ledarskap relaterar till EI och hur de tillämpar det. 

Företagsledarnas tolkning av EI-begreppet genomsyrar analysen av resterande 

frågeställningar och knyter ihop delarna i den empiriska analysen.  

2.6.1 Kodning av empiriskt material  

Kodningen av de empiriska materialet kommer presenteras härnäst för att visa hur den 

teoretiska referensramen och studiens insamlade empiri hänger samman. Nedan 

presenteras nyckelord som är kopplade till teorierna Transformell ledarskapsteori, 

Kommunikation (Kommunikationsprocessen) och Motivation (Self Determination 

Theory). Nyckelorden presenteras för att lättare kunna tolka och analysera 

intervjumaterialet utifrån dessa teorier. Även mer precisa svar kan utvinnas ur studien 

genom att precisera begreppens innebörd (Holme & Solvang 1997).  
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Transformell ledarskapsteori 

Inom transformellt ledarskap kallas den första undergruppen Autentiskt ledarskap 

vilket menar på att ledare agerar som en förebild. De respondenter som faller inom 

denna underkategori är genuint passionerade för verksamheten, karismatiska och visar 

sin övertygelse och värderingar genom handling. Den andra undergruppen 

Inspirerande motivation skapar mod hos följare genom positiv feedback och inspirerar 

följare genom starka värderingar, vision och mål. Den tredje undergruppen inom 

transformellt ledarskap är Intellektuell stimulans. Dessa ledare värdesätter kreativitet, 

självständighet och uppmuntrar till ifrågasättande. De för en symmetrisk 

tvåvägskommunikation och involverar medarbetare i problemlösning och 

beslutsfattande. I den fjärde undergruppen individuell omtanke har ledarna ett genuint 

intresse för följarna och vad de vill åstadkomma. Samt att de tar hänsyn till följarnas 

individuella behov och drivkrafter.  

 

Kommunikation 

Inom kommunikation visade det sig att de respondenter som använde sig av 

tvåvägskommunikation strävade efter eller gav feedback till sina medarbetare. De 

respondenter som utövade envägskommunikation strävade inte efter att medarbetarna 

skulle bekräfta eller förstå deras budskap i lika stor uträckning.  

 

Motivation  

Respondenterna som visade på inre motivationsfaktorer berättade om nyfikenhet, 

passion för företaget eller för frågorna som företaget arbetar med, de fann en mening 

med deras jobb samt tillfredsställelse. Yttre motivation visades hos de respondenter 

som hade ett större fokus på fördelar, befordran, resultat samt mål. Inre och yttre 

motivationsfaktorer analyserades utifrån två aspekter; vad som motiverar ledarna och 

hur ledarna arbetar med motivation hos deras medarbetare i organisationen.   

Kodningen av det empiriska materialet är således datadrivet men är kopplad till teorin 

genom ovanstående nyckelord.  

 

2.7  Forskningsetiska överväganden  
 
2.7.1  Krav om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande  

Vid en intervjustudie är det viktigt att alla som deltar samt forskaren är överens om 

hur studien ska gå till samt vilka regler som ska följas. Forsman (1997) menar att det 
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är viktigt att ingen behandlas illa, orättvist eller riskerar att bli skadad på något sätt. 

Etiska regler rörande framförallt integritet, konfidentialitet, anonymitet och frivillighet 

för de personer som deltar eller studeras på olika sätt i forskningen är framtagna och 

publicerade av bland annat Market Research Society (MRS) och American Academy 

of Management (AoM). Även Bryman och Bell (2011) har formulerat etiska principer 

som; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitet och anonymitetskravet, 

Nyttjandekravet samt Falska förespeglingar. Dessa etiska principer kommer härnäst 

att presenteras och diskuteras med koppling till hur studien har tagit dessa i beaktning.  

Informationskravet 

Det är viktigt att alla som bidrar till studien är medvetna om att det de säger kan 

komma att användas, samt syftet med studien (Bell & Waters, 2016). 

Informationskravet innebär även att personerna som utför studien ska meddela 

studieobjektet om undersökningens syfte (Bryman & Bell, 2013) och informera 

deltagarna om hur deras bidrag kan användas och kopplas samman med studiens syfte 

(Bryman och Bell, 2005). Alla deltagare har blivit informerade om studien, de är även 

medvetna om syftet och hur de bidrar till resultatet. 

Samtyckeskravet 

Bryman och Bell (2005) samt Forsman (1997) definierar samtyckeskravet som att 

forskarna bär ansvaret för att alla inblandade är medvetna om att deltagandet är 

frivilligt. I denna studie är alla studieobjekten medvetna om att deltagandet är 

frivilligt. Vidare har ingen av de intervjuade personerna pressats till att vara med och 

inte heller att svara på frågor som de inte kan eller vill svara på.   

Bell och Waters (2016) menar att oavsett undersökningens omfattning bär forskaren 

ansvaret för att informera respondenterna vad undersökningen handlar om, varför 

forskaren vill intervjua dem samt vilken typ av frågor som ska ställas och vad man ska 

göra med den informationen som utvinns. Bell och Waters (2016) åsikt är att det inte 

räcker med att beskriva detta muntligt strax innan intervjun utan det ska formuleras 

skriftligt i god tid så att respondenterna får möjlighet att fundera på om de vill göra 

intervjun eller inte. Bell och Waters (2016) menar att det är bättre att säga nej till en 

intervju innan den startar än att tvingas avbryta (eller säga då intervjun är avslutad att 

informationen inte får användas). Detta tas i beaktning i denna studie, i bilaga A 

(Introduktionsmail till respondenter för intervjuer) informeras respondenterna om 

detta. Även innan intervjun sätts igång så påminns respondenterna om deras val att 
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avbryta intervjun och att det som har sagts till den punkten inte kommer användas. 

Vilket kan återfinnas i bilaga B- (Intervjuguide, del 1-Etisk klargörelse). 

 

Konfidentialitet och anonymitetskravet 

Konfidentialitet beskriver Forsman (1997) som när forskaren eller forskarna har 

information om källorna utan att delge uppgifterna i arbetet, inte heller ska det vara 

möjligt att lista ut det (Bryman & Bell, 2011). Vidare menar Bryman och Bell (2005) 

att uppgifter om de medverkande personerna och företagen ska undanhållas för 

obehöriga och behandlas med största möjliga försiktighet. Informationen som krävdes 

i den här undersökningen hämtades på ledningsnivå och kan därför anses vara känslig. 

Därför är alla respondenterna anonyma och genom att inte benämna 

intervjupersonerna vid namn eller något som kan knytas till deras identitet uppfylls 

således kravet om konfidentialitet. All data som samlats in om studieobjekten och 

deras verksamheter förvaras hos forskaren och ingen utomstående har tillgång till 

informationen. Detta informeras även respondenterna om i Bilaga A 

(Introduktionsmail till respondenter för intervju) och bilaga B (Intervjuguide).  

Nyttjandekravet 

Bryman och Bell (2011) menar att nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om 

enskilda personer inte får användas på andra sätt än i studiens forskningssyfte. Enligt 

nyttjandekravet är det också väsentligt att information inte på något sätt snedvrids eller 

används i andra syften än den aktuella studiens, uppgifter om enskilda personer som 

har framkommit i undersökningen får endast användas för forskningsändamålet 

(Bryman & Bell, 2013). I denna studie har information och uppgifter som givits om 

studieobjekten inte använts i något annat syfte. Inte heller har informationen ändrats 

och på så sätt har den inte kunnat tolkas på andra sätt. 

 
Falska förespeglingar 

Denna sista principen lägger tyngd på att informationen som ges ut till 

undersökningspersonerna inte får vara vilseledande eller falsk. Som forskare får man 

inte undanhålla uppgifter eller beskriva sin forskning på annat sätt än den verkliga 

innebörden. Falska förespeglingar handlar också om att inte delge felaktig och 

vilseledande information till intervjupersonerna (Bryman & Bell, 2013). Det är viktigt 

att studieobjekten får ta del av all viktig information så att de inte misstolkar syftet 

med studien (Bell & Waters, 2016). I denna studie har intervjupersonerna fått ta del av 
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tillgängliga uppgifter och information, därmed har risken för feltolkningar minskats. 

För att undvika missförstånd och att felaktig information används i studien har jag som 

forskare låtit respondenterna ta del av den insamlade informationen för att ha 

möjligheten att komplettera informationen eller uppmärksamma eventuella fel. 

2.8 Kvalitetskriterier 

En kvalitativ undersökning som denna kan bedömas utifrån två grundläggande 

kriterier som är trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2011). Dessa kvalitetskriterer 

presenteras i denna del med anknytning till studien. Slutligen redogörs studiens 

generaliserbarhet i förhållande till studiens kvalitet.  

2.8.1 Trovärdighet  

Det första kriteriet trovärdighet kan ytterligare delas in i fyra subkategorier; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera 

(Bryman & Bell, 2005; Yin, 2007). Samtliga kommer presenteras med efterföljande 

diskussion om hur denna studie har strävat efter att uppfylla kriteriet trovärdighet. I 

alla studier är det viktigt att material och data har en hög kvalitet vilket enligt Yin 

(2011) innebär att en återspegling av studien ska ge en korrekt bild av verkligheten. 

Tillförliglighet 

Tillförligligheten i studie kan skapas genom att ge respondenterna möjliget att bekräfta 

att den insamlade informationen är korrekt tolkad och ligger i linje med 

respondenternas värderingar (Bryman och Bell, 2013). För att stärka tillförlitligheten i 

den här studien har intervjuguiden presenterats till respondenterna inför samtliga 

intervjutillfällen. Intervjuguiden har även presenteras för handledaren och kollegor för 

att genom konstruktiv kritik stärka kvalitén på intervjufrågorna. Utöver detta har varje 

intervju spelats in och transkriberats för att minska risken för feltolkningar eller att 

värdefull information förbises. Slutligen har resultatet skickats till respondenterna för 

ge dem en möjlighet till att ge ytterligare feedback och rättelser. 

 

Överförbarhet 

Överförbarhet avser till vilken utsträckning resultatet av studien kan generaliseras 

eller överföras till andra kontexter (Bryman & Bell, 2005). Forskaren har strävat efter 

att att tydligt förklara innehållet i studien och har varit nogrann med ta upp även 

mindre detaljer för att underlätta för framtida forskare och på så sätt öka 
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överförbarheten. Pålitligheten kan bedömas utifrån om studiens resultat blir densamma 

om den replikeras (Guba & Lincoln, 1994). Bryman och Bell (2013) bekräftar detta 

men påpekar att kvalitativa studier ofta är skriven på ett ostrukturerat tillvägagångsätt 

vilket gör den svårare att replikera. Bryman och Bell (2011) tar också upp att för att 

studien ska kunna vara pålitlig ska alla delar inom forskningsprocessen vara 

tillgängliga och presenteras i sin helhet. I denna studie har tillvägagångssättet samt 

resultatet dokumenterats nogrannt för att underlätta bedömningen av studiens 

pålitlighet. Trovärdigheten stärks genom att tydligt visa hur studien har gått till och 

genom att dokumentera studiens tillvägagångssätt (Björklund & Paulsson, 2012). 

 

Möjligheten att styrka och konfirmera 

Möjligheten att styrka och konfirmera handlar om att objektiviteten i studien 

prioriteras och således ifall personliga värderingar har påverkat studiens resultat. Som 

forskare har jag ingen personlig koppling till någon av responenterna vilket har gjort 

att sannolikheten att hålla ett objektivistiskt förhållningssätt till studien har ökat. 

Dessutom har den en ökade medvetenheten om att personliga värderingar kan påverka 

studien tagits i beaktning för att försöka hålla en neutral ställning. 

 

2.8.2 Äkthet 

Äkthet är det andra grundläggande kriteriet och används för att mäta kvaliteten på 

arbetet utöver metoddelen (Bryman & Bell, 2013). Äkthetskriteriet kan ytterligare 

delas in i fem subkategorier; Rättvis bild, Ontologisk- och pedagogisk autenticitet samt 

Katalytisk- och taktisk autencitet. Samtliga kommer presenteras härnäst med 

efterföljande diskussion om hur denna studie har strävat efter att uppfylla kriteriet för 

att nå högsta möjliga kvalitet. 

Rättvis bild 

För att uppnå största möjliga äkthet har studien utgått från de kriterier presenterade av 

Bryman och Bell (2005). Enligt Bryman och Bell (2005) är rättvis bild det första 

kriteriet och innefattar att den empiriska presentationen ska ge en rättvis bild av 

organisationen och respondentens åsikter. För att uppfylla äkthetskriteriet ska en 

rättvis bild av respondenternas åsikter återges (Guba & Lincoln, 1994), detta uppnås 

genom att transkribera materialet från intervjuerna så att respondenternas 

beskrivningar blir återspeglade på ett så korrekt vis som möjligt. Något som bidrar till 

att äktheten ytterligare är att respondenterna fått ta del av och bekräfta studiens 
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innehåll. Samt genom att vara noggrann i sammanställningen av det empiriska 

materialet och enbart presentera det som respondenterna själva berättat, därför anser 

jag att studien uppfyller kriteriet om att ge en rättvis bild av ledarna och deras bild av 

ledarskap. 

Ontologisk- och pedagogisk autencitet 

Ontologisk autenticitet avser om undersökningen har gett respondenterna en bättre 

förståelse av den sociala kontexten i fråga om social miljö och situation, medan den 

pedagogiska autenticiteten handlar om undersökningen har gjort att respondenterna 

fått en uppfattning om hur andra i den sociala miljön uppfattar olika saker (Bryman & 

Bell 2005). Bryman och Bell (2013) framhäver att forskare i en kvalitativ studie ska 

sträva efter en ontologisk autenticitet, att det resultat forskaren kommer fram till ska 

kunna bidra till en bättre förståelse för den sociala situationen och miljön som studien 

berör. 

Denna studie ställer djupgående och reflekterande frågor till respondenterna som de 

inte bara kan svara ja eller nej på. Utformningen av frågorna ger en djupare förståelse 

för deras sociala situation då de får en möjlighet att reflektera kring ämnen som de 

normalt inte funderar kring. Detta är något som forskare som Gill (2011) håller med 

om – att emotioner är en del av organisationen som det inte ofta pratas om. Den 

ontologiska autenciteten anser jag uppnås då många frågor i intervjuguiden (se bilaga 

B) strävar efter att företagsledare ska reflektera över och försöka sätta ord på den 

sociala miljön och situationer de verkar i. Även den pedagogiska autenticiteten 

uppfylls då många av frågorna i intervjuguiden (se bilaga B) antyder att ledarna ska 

reflektera över hur andra i den sociala miljön uppfattar saker, i denna studie omfattar 

det andra människor i organisationen som utgör den sociala miljön på arbetsplatsen för 

företagsledare. Således anser jag att dessa kriterier uppfylls därför att resultatet 

förhoppningsvis bidrar till en bättre förståelse för den sociala situationen och miljön 

studien berör för företagsledare. Det kan även vara värt att nämna att detta kriterium 

sker i samband med det kunskapsbidrag som studien syftar till att uppfylla. 

Katalytisk- och taktisk autencitet 

Bryman och Bell (2005) presenterar även katalytisk- och taktisk autencitet. Den 

katalytiska autenticiteten behandlar vilken grad som deltagarna i studien har haft 

möjlighet att förändra sin situation (Bryman & Bell, 2005). Vidare innebär den 
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taktiska autenciteten huruvida deltagarna har fått bättre möjligheter att vidta lämpliga 

åtgärder. 

Huruvida de sista två autenticiteten är uppfyllda hos deltagarna är svårt att besvara, 

men framtida företagsledare kommer eventuellt kunna förändra förändra sin situation 

och vidta nödvändiga åtgärder utifrån denna studie. Det kan dock argumenteras att 

även om det är svårt att avgöra om dessa två sista autenciterierna är uppfyllda kan 

respondenterna genom att delta i studien uppnå en insikt som kan ge ledarna primära 

kunskaper om EI som verktyg. Detta genom att respondenterna får en introduktion 

över fenomenet EI och därmed en insikt av vilka egenskaper som är viktiga att ta i 

beaktning i sitt ledarskap. Utifrån detta anser jag att de har fått reflektera över och fått 

lära sig mer om EI genom att delta i studien. De kan använda insikten som ett verktyg 

och har möjligheten att vidta eventuella åtgärder för att förbättra sitt ledarskap. Genom 

att de öppet berättar om sin organisation och sitt ledarskap kan det ses som en 

möjlighet att reflektera och påverka den situationen som de befinner sig i. Deltagarna 

kan utöver detta vidta lämpliga åtgärder i ett senare skede om de ser ett behov av det. 

Jag argumenterar för att genom att fråga företagsledare om saker de möjligtvis inte 

reflekterat över tidigare kan vara en bra början till att utöva ett ledarskap som tar 

perspektiv som emotioner i beaktning. 

2.8.3 Generaliserbarhet  

Bedömningen på studiens trovärdighet görs genom generaliserbarheten som innebär 

överföringen av studiens resultat till andra miljöer och områden (Ahrne & Svensson 

(2015). Eftersom denna studien innefattar flera olika respondenter finns det en 

möjlighet till generaliserbarhet av företagsledarnas upplevelser. Detta blir en annan 

aspekt av företagsledarnas tidigare upplevelser och erfarenhet. De tidigare 

erfarenheterna i kombination med mer närliggande erfarenheter ökar även 

trovärdigheten på företagsledarnas berättelser. Det kan även argumenteras att med 

bakgrund till att studien omfattar olika respondenter som innehar olika subjektiva 

erfarenheter går denna studie ej att generalisera till den totala populationen. 

Respondenterna i studien är även verksamma i olika företag i varierande branscher 

vilken medför att företagen och individerna kan skilja sig åt beroende på vilken 

underliggande struktur som verkar i företaget (Ahrne & Svensson, 2015). Studiens 

omfattning kan även anses vara för litet i förhållande till populationen för att uppnå 

generaliserbarhet. 
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2.9  Metodsammanfattning 
Teoretisk metod  Studiens metod  
2.1  Ontologiska och 
epistemologiska 
ställningstaganden  

Konstuktionistisk, Intersubjektivisktiska epistemologin 

2.2 Forskningsstrategi Kvalitativ 
2.3 Forskningsansats Abduktion 
2.4 Undersökningsdesign Intervjustudie  

Semi-strukturerade djupintervjuer 
2.5 Urval Icke-sannolikhetsurval: snöbollsurval, bekvämlighetsurval 

2.6Empirisk 
analysprocess 

Kodning (datadriven) tematisering och summering 

 
2.7 Forskningsetiska 
överväganden  
 

Informationskravet- Respondenterna har fått rätt information  
Samtyckeskravet- Respondenterna vet om att de är med 
frivilligt och har rätt att hoppa eller avsluta studien när de vill  
Konfidentialitet och anonymitetskravet- Obehöriga har ej 
tillgång till materialet och alla deltagare erbjuds anonymitet.  
Nyttjandekravet- Material som samlats in används enbart till 
denna studie  
Falska förespeglingar- Ingen felaktig och vilseledande 
information har lämnats till deltagarna 

2.8 Kvalitetskriterier   
 
Trovärdighet  
 
 
 
 
 
 
 
 
Äkthet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generaliserbarhet 

Tillförliglighet – Respondenterna har bekräftat innehållet 

i studien & transkribering har utfört 

Överförbarhet- Tillvägagångsättet och resultatet  har 

noggrant dokumenterats. 

Möjligheten att styrka och konfirmera – Studien har 

strävat efter ett objektivistiskt förhållningssätt har  

Rättvis bild- Studien har strävat efter att presentera det 

empiriska materialet på rätt sätt  

Ontologisk- och pedagogisk autencitet- Studiens 

tillvägagångsätt medför att intervjupersonerna reflekterar 

över deras sociala situation och andra personer i deras 

sociala miljö 

Katalytisk- och taktisk autencitet- Anses uppnås då 

deltagarna har bättre möjlighet att förändra sitt ledarskap 

genom reflektion och självgranskning 

Studien har strävat efter generaliserbarhet genom urvalet 

men grundat på intervjupersonernas subjektiva erfarenhet 

och studiens storlek anses en generaliserbarhet som är 

applicerbar på en population svår 

Tabell 2-Metodsammanfattning (egen illustration) 
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 3 Teori  
I detta avsnitt ges en översyn och diskussion av tidigare litteratur och koncept som är 

relevanta för ämnesområdet. Kapitlet består utav två delar som redogörs för i den 

teoretiska referensramen.  

 

3.1 Teoretisk referensram 	 

En teoretisk referesram skapades för att kunna anlysera det empiriska materialet. För 

att på ett adekvat sätt kunna svara på studiens forskningsfrågor har den teoretiska 

referensramen konstruerats i två delar. Den första delen börjar med en genomgång av 

EI-konceptets framväxt för motivera valet av konceptbas som sedan mynnar ut i 

systemet av EI-kompetenser som används som underlag i studien.  

 

Figur 4- Del 1 av studiens teoretiska referensram (egen illustration) 

Utifrån systemet av EI kompetenser har delar av intervjumanualen skapats, kopplingen 

finns illustrerad i bilaga C. För att kunna analysera företagsledarnas ledarskapsrelation 

med EI och företagsledarnas tillämpning av EI, anses en genomgång av delarna som 

konstruerar EI vara nödvändig. Den andra delen av den teoretiska referensramen 

presenterar teorier som anses vara grundläggande för en senare analys av den 

insamlade datan och illustreras i figur 5. 

 

Figur 5-Del 2 av studiens teoretiska referensram (egen illustration) 

EI konceptets 
framväxt Golemans modell Systemet av EI 

kompetenser 

Teoretiskt tema
Ledarskap  

Teori 
Definition 

av ledarskap
Chef kontra 
ledarskap

Teoretiskt tema
Ledarskapsteorier

Teori 
Emotionellt 
ledarskap 

Transformel
lt ledarskap 

Teoretiskt tema 
Kommunikation

Teori 
Kommunikation

sprocessen 

Teoretiskt tema
Motivation 

Teori 
SDT
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Denna delen är utformad av ett teoretiskt tema och teori vilket kompletteras med ett 

empiriskt tema senare i det empiriska analyskapitlet. Men först presenteras det 

teoretiska temat ledarskap där teorin definierar ledarskap och ledarskap med koppling 

till chefskap och ledarskap. I det teoretiska temat ledarskapsteorier presenteras olika 

ledarskapsstilar så som emotionellt intelligent ledarskap, transformellt ledarskap samt 

den koppling som forskare hävdar finns mellan dessa. Detta följs av det teoretiska 

temat kommunikation och teorin kommunikationsprocessen samt det teoretiska temat 

motivation och teorin SDT.  

3.2 EI konceptets framväxt  
EI kan spåras tillbaka till 1800-talet till Charles Darwin som publicerade det första 

kända arbetet inom emotionell-social intelligens så tidigt som 1872 (Bar-On, R, 2006). 

Darwins definition av social intelligens har påverkat hur EI konceptualiseras av 

teoretiker som Peter Salovey och John Mayer (Bar-On, R, 2006). Trots konceptets 

relativt nyliga debut finns det redan konkurrerande definitioner av EI (Goldenberg et 

al., 2006). Samtliga använder olika mätmetoder och konceptuella ramar och för att 

bestämma vilken teoretisk utgångspunk som är lämpligt att använda i denna studie 

kommer dessa konceptualiseringar att presenteras i följande avsnitt. The Encyclopedia 

of Applied Psychology menar att det finns tre huvudmodeller av EI. Den första är 

Mayer-Salovey-modellen som definierar konstruktionen som förmågan att uppfatta, 

förstå, hantera och använda känslor för att underlätta tänkandet. Den andra Bar-On-

modellen beskriver EI som en uppsättning interrelaterade känslomässiga och sociala 

kompetenser, färdigheter och beteenden som påverkar intelligent beteende. Den tredje 

Goleman-modellen betraktar EI som ett sortiment av känslomässiga och sociala 

kompetenser som bidrar till ledande prestanda och ledarskap. (Goleman, 2004)  

 
     

Figur 6- Filtreringen av EI modeller (egen illustration) 

Studiens	  valda	  modell	  
Goleman	  

Golemans	  
modell	  

Bar-‐on	  
modell

Mayers	  &	  
Salovey	  
modell
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I bilaga D finns Mayer-Salovey-modellen (1) och Bar-on modellen med deras utökade 

beskrivningar. Baserat på definitionerna av forskarna ovan fokuserar denna studie på 

Golemans modell för EI (3) eftersom hans konceptualisering är mest i linje med 

studiens syfte – att få ett ledarskapsperspektiv på konceptet, vilket illustreras i figur 6. 

Följaktligen kommer en genomgång av Golemans modell av EI ske.  

 

3.3 Golemans modell  

Goleman (2005) presenterade modellen Mixed Trait-Ability, som föreslår 

utvärderingar via personlighetstestning. I motsats till de Ability based modellerna (av 

Salovey & Mayer 1990;1997) klassificeras EI som både förmågor och egenskaper. 

Goleman (2013) anser att EI handlar om att kunna motivera sig själv samtidigt som 

man har en förmåga att känna empati och att kunna kontrollera sin frustration och sina 

impulser i olika situationer. Golemans modell täcker fem områden varav de första tre 

avser personlig kompetens och de två senare social kompetens, dessa illustreras i figur 

7 nedan och beskrivs mer ingående i nästa avsnitt; systemet av emotionella 

kompetenser.  

 

 
Figur 7- Golemans modell av de fem kategorierna inom EI. (egen illustration) 

Baserad på Goleman (2013) 

1.Självinsikt 

• känna till sina inre intuitioner, preferenser och emotionella tillstånd.

2.Självstyrning

• hantera ens inre impulser, tillstånd och resurser.

3.Motivation

• känslomässiga tendenser som styr eller underlättar att nå mål.

4.Empati

• medvetenhet om andras känslor, känslor, behov och bekymmer.

5. Sociala färdigheter

• förmågan att framkalla önskvärda svar hos andra
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3.3.1 Systemet av emotionella kompetenser 

Golemans EI-modell bygger på ett system av emotionella kompetenser. Systemet 

bygger på personlig kompetens och social kompetens. Personlig kompetens innefattar 

tre kategorier; självinsikt, självstyrning och motivation. Social kompetens innefattar 

två kategorier; empati och social förmåga. Samtliga sammanställs i tabell 3 nedan och 

presenteras mer ingående härnäst.  

Personlig kompetens Social kompetens 

1.Självinsikt  

a) Emotionell medvetenhet 

b) Korrekt självbedömning  

c) Självförtroende  

4.Empati 

a) Att förstå andra 

b) Att utveckla andra 

c) Serviceorientering 

d) Att hantera olikheter 

e) Politisk medvetenhet 

2.Självstyrning  

a) Självkontroll 

b) Pålitlighet  

c) Noggrannhet 

d) Anpassningsförmåga 

e) Innovationsförmåga 

5.Social förmåga 

a) Påverkan 

b) Kommunikation 

c) Konflikthantering 

d) Ledarskap 

e)Förmåga som 

förändringskatalysator 

f) Uppbyggnad av gemenskap 

g) Samverkan och samarbete 

h) Teamförmåga 

3.Motivation 

a) Presentationsvilja 

b) Engagemang 

c) Initiativförmåga 

d) Optimism 

 

Tabell 3- Systemet av EI-kompetenser (egen illustration) 

Personlig kompetens  
Personlig kompetens innefattar de kompetenser som bestämmer hur vi uppträder. 

Kompetenserna är uppdelade i kategorierna självinsikt, självstyrning och motivation. 

(Goleman, 1998) 
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1.Självinsikt -Självinsikt innebär att känna sina inre tillstånd, preferenser, resurser, 

drivkrafter och intentioner och omfattas av underkategorierna emotionell medvetenhet, 

korrekt självbedömning och självförtroende. (Goleman, 1998) 

 

1.a) Emotionell medvetenhet: Att urskilja sina känslor och effekterna av dem.  

Emotionell medvetenhet är insikten i hur våra känslor påverkar våra prestationer och 

förmågan att använda våra värderingar som vägledning i beslutsprocessen.   

Människor med denna kompetens vet vilka känslor de har och varför de har dem.  

De förstår sambanden mellan sina känslor och vad de tänker och säger samt hur deras 

känslor påverkar deras prestationer. (Goleman, 1998) 

 

1.b) Korrekt självbedömning: Att känna sina starka sidor och begränsningar.  

Korrekt självbedömning ger en uppriktig uppfattning om personens personliga styrka 

och begränsningar. Människor med denna kompetens är eftertänksamma och lär sig av 

erfarenheten. De är öppna för uppriktig feedback och nya perspektiv, ständig inlärning 

och självutveckling. (Goleman, 1998) 

 

1.c) Självförtroende: En stark känsla för sitt eget värde och sin förmåga.  

Självförtroende är det mod som bygger på förvissning om våra färdigheter, 

värderingar och mål. De kan uttrycka synpunkter som är impopulära och sticka ut 

hakan och kämpa för vad de anser är rätt. Människorna är beslutsamma och kan fatta 

kloka beslut trots osäkerhet och stress. (Goleman, 1998) 

 

2.Självstyrning - Självstyrning innebär att hantera sina inre tillstånd, impulser och 

resurser och innefattar underkategorierna självkontroll, pålitlighet, noggrannhet, 

anpassningsförmåga och innovationsförmåga. (Goleman, 1998) 

 

2.a) Självkontroll: Att hålla störande känslor och impulser i schack.  

Människor med denna kompetens kan hantera sina impulser och störande känslor. De 

förblir lugna, positiva och orubbliga även i påfrestande situationer. (Goleman, 1998) 

 

2.b) Pålitlighet: Att hålla på ärlighets- och integritet normer.  

Människor med denna kompetens bygger förtroende genom sin pålitlighet och 

tillförlitlighet. De intar fasta principiella ståndpunkter även om de är impopulära.  
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De erkänner även sina misstag och sätter sig emot oetiskt handlande av andra. 

(Goleman, 1998) 

 

2.c) Noggrannhet: Att ta ansvar för sin personliga presentation.  

Människor med denna kompetens lever upp till åtaganden och håller löften, de anser 

att de har ansvar för att uppnå sina mål, är ordentliga och omsorgsfulla i sitt arbete. 

(Goleman, 1998) 

 

2.d) Anpassningsförmåga: Flexibilitet i fråga om hantering och förändringar. 

Anpassningsförmåga innefattar att vara öppen för nya idéer och metoder och att vara 

flexibel i sin reaktion till förändring. Människor med denna kompetens klarar smidigt 

av krav av många slag, växlande prioriteringar och snabba förändringar. (Goleman, 

1998) 

 

2.e) Innovationsförmåga: Att vara positiv till nya idéer, metoder och ny information.  

Människor med denna kompetens letar fram friska idéer ur flera olika källor, de bidrar 

med originella lösningar på problem. Människor med innovationsförmåga ger även 

upphov till nya idéer, de har nya perspektiv och tar risker i sitt tänkande. (Goleman, 

1998) 

 

3. Motivation - Motivation innebär emotionella tendenser som hjälper en eller 

underlättar att uppnå mål. Motivation omfattas av underkategorierna prestationsvilja, 

engagemang, initiativförmåga och optimism. (Goleman, 1998) 

 

3.a) Presentationsvilja: Att sträva efter att bli bättre eller uppnå en viss 

presentationsnivå. Människor med denna kompetens är resultatorienterade, med en 

stark vilja att uppnå sina syften och mål. De sätter upp krävande mål och tar 

kalkylerade risker. (Goleman, 1998) 

 

3.b) Engagemang: Att ställa upp på eller sympatiserade med gruppens eller 

organisationens mål. Människor med denna kompetens gör gärna uppoffringar för att 

tillgodose organisationens större mål och de finner även en mening i den större 

uppgiften. (Goleman, 1998) 
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3.c) Initiativförmåga: Beredskap att ta chanser. Människor med initiativförmåga är 

beredda att ta chanser, arbetar för mål som går utöver vad som krävs eller förväntas av 

dem. Initiativförmåga gör också att de har förmågan att mobilisera andra tack vare 

ovanliga, företagsamma insatser. (Goleman, 1998) 

 

3.d) Optimism: Ihärdighet i fråga om att sträva efter mål trots hinder och motgångar. 

Optimistiska människor fortsätter att sträva efter sina mål trots hinder och motgångar. 

De arbetar i hopp om att lyckas snarare än rädsla för att misslyckas. Förmågan att vara 

optimistisk gör också att de människorna betraktar motgångar som resultat av 

hanterbara omständigheter snarare än som en personlig brist. (Goleman, 1998) 

 

Social kompetens  

Social kompetens bestämmer hur vi hanterar relationer. Kompetenserna är indelade i 

kategorierna empati och social förmåga. (Goleman, 1998) 

 

4. Empati - Empatiska människor är medvetna om andras känslor, behov och oro. 

Empati omfattas av underkategorierna: att förstå andra, att utveckla andra, 

serviceorientering, att hantera olikheter och politisk medvetenhet. (Goleman, 

1997:1998) 

 

4.a) Att förstå andra: Att ana andras känslor och perspektiv och visa ett aktivt 

intresse för deras bekymmer. Människor med denna kompetens är uppmärksamma på 

emotionella ledtrådar och är goda lyssnare. Förmågan att förstå andra utspelar sig 

också genom att de visar känslighet och förstår andras synpunkter och de hjälper till 

utifrån förståelse av andras behov och känslor. (Goleman, 1998) 

 

4.b) Att utveckla andra: Att ana andras behov av utveckling och bygga på deras 

förmåga. Människor med denna kompetens erkänner och belönar människors starka 

sidor och prestationer. De erbjuder nyttig feedback och urskiljer andras behov av att 

växa ytterligare. Denna kompetens gör även att människorna ofta ställer upp som 

mentorer, ger goda råd när de så behövs och erbjuder uppgifter som utmanar och 

utvecklar en persons förmåga. (Goleman, 1998) 

 

4.c) Serviceorientering: Att förutse, urskilja och tillgodose kundens behov.  
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Människor med denna kompetens förstår kundernas behov och förenar dem med 

tjänster och produkter. De erbjuder villigt lämplig hjälp och förstår ur en kunds 

synpunkter och funderar som en pålitlig rådgivare. (Goleman, 1998) 

 

4.d) Att hantera olikheter: Att se mångfalden som en möjlighet och samverka med 

många olika slags människor. Människor med denna kompetens respekterar och 

kommer bra överens med människor med annan bakgrund och förstår skillnader i 

synen på världen och är känsliga för gruppskillnader. (Goleman, 1998) 

 

4.e) Politisk medvetenhet: Att avläsa en grupps emotionella strömningar och 

maktrelationer. Människor med denna kompetens avläser korrekt viktiga 

maktrelationer och upptäcker viktiga sociala nätverk. Den politiska medvetenheten gör 

att de förstår de krafter som formar synpunkter och handlade hos kunder eller 

konkurrenter och avläser korrekt organisationsmässiga och externa realiteter. 

(Goleman, 1998) 

 

5. Social förmåga - Social förmåga innebär en skicklighet i att framkalla önskvärda 

reaktioner hos andra. Kategorin omfattas av underkategorierna: Påverkan, 

Kommunikation, Konflikthantering, Ledarskap, Förmåga som förändrings katalysator, 

uppbyggnad av gemenskap, Samverkan och samarbete och Teamförmåga. (Goleman, 

1998) 

 

5.a) Påverkan: Att utforma en effektiv taktik för övertalning. 

Människor med denna kompetens är skickliga på att övertyga människor. De använder 

komplicerade strategier som indirekt inflytande för att bygga upp samförstånd och 

stöd. Människor med kompetens i fråga om inflytande kan ana eller till och med 

förutsäga sin publiks reaktion på sitt budskap och effektivt få alla att samverka mot ett 

gemensamt mål. (Goleman, 1998) 

 

5.b) Kommunikation: Att lyssna öppet och sända övertygande budskap.  

Människor med denna kompetens är effektiva i fråga om att ge och registrera 

emotionella koder när de framställer sitt budskap. De tar itu med svåra problem på ett 

enkelt sätt. De lyssnar, söker ömsesidigt förståelse och välkomnar dig i öppenhet i 



 

                                                                39                                                                   

fråga om information. De främjar öppen kommunikation och är lyhörda för både 

dåliga och goda nyheter. (Goleman, 1998) 

 

5.c) Konflikthantering: Att förhandla och lösa tvister.  

Människor med denna kompetens hanterar besvärliga personer och spända situationer 

med diplomati och takt. De lokaliserar potentiella konflikter, diskuterar tvister öppet 

och hjälper till att trappa ner dem. Människorna uppmuntrar debatt och öppen 

diskussion samt finner lösningar som alla tjänar på. (Goleman, 1998) 

 

5.d) Ledarskap: Att inspirera och vägleda individer och grupper.  

Människor med denna kompetens formulerar och väcker entusiasm för en gemensam 

vision och uppgift. De träder fram som ledare när det behövs, oavsett ställning. De 

leder även andras arbete och ger dem ansvaret samt leder genom att vara förebilder. 

(Goleman, 1998) 

 

5.e) Förmåga som förändringskatalysator: Att inleda och hantera förändring. 

Människor med denna kompetens förstår behovet av förändringar och röjer undan 

hinder. De banar även väg för förändring och engagerar andra i arbetet. Människor 

som kan inleda eller hantera förändring utformar den förändring som förväntas av 

andra.  (Goleman, 1998) 

 

5.f) Uppbyggnad av gemenskap: Att odla nyttiga relationer. 

Människor med denna kompetens odlar och bevarar omfattande informella nätverk. 

De söker relationer som är givande. De människorna bygger upp samförstånd och får 

dem att fungera långsiktigt. Människor som kan odla nyttiga relationer skapar och 

bevarar personlig vänskap bland arbetskamrater. (Goleman, 1998) 

 

5.g) Samverkan och samarbete: Att arbeta med andra för gemensamma mål. 

Människor med denna kompetens balanserar fokusering på arbetsuppgiften och 

uppmärksamhet på relationerna. De samverkar, delar med sig av planer, information 

och resurser. Människorna som arbetar med andra mot gemensamma mål 

åstadkommer ett vänligt och samarbetsfrämjande klimat. (Goleman, 1998) 

 

5.h) Teamförmåga: Att skapa gruppsynergi i strävan efter kollektiva mål.  
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Människor med denna kompetens är förebilder i fråga om teamegenskaper som 

respekt, hjälpsamhet och samarbete. De lockar medlemmar till ett aktivt och 

entusiastiskt deltagande. Människor som kan skapa gruppsynergi i strävan efter 

kollektiva mål bygger upp en teamidentitet och engagemang. (Goleman, 1998) 

 

3.4 Ledarskap 
 
3.4.1 Definition av ledarskap  

Ledarskap är ett komplext begrepp eftersom det inte låter sig fångas i en enkel 

beskrivning eller förklaring utan snarare ständigt skiftar karaktär (Bennis, 1959). 

Alvesson och Sveningsson (2012) menar att med utgångspunkt i begreppets 

mångtydighet och komplexitet finns det idag en mängd olika definitioner av ledarskap. 

Trots detta finns det vissa drag som förenar definitionerna, en gemensam ståndpunkt 

som delas av de flesta inom ledarskapsforskningen är enligt Yukl (2012) att ledarskap 

är en process. I processen påverkar en eller flera personer avsiktligt andra i syfte att 

underlätta, strukturera samt leda relationer och aktiviteter i en organisation eller grupp 

(Yukl, 2012). Yukl (2012) menar att den innebörd som läggs i begreppet ledarskap 

ofta styrs av forskarens individuella perspektiv eller intresse för specifika aspekter av 

fenomenet. Utgångspunkten i denna studie tas från två olika definitioner av ledarskap. 

Den första är en bred definition som har formulerats av Yukl (2012:11) där det 

uttrycks att: ”Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå 

och vara överens om vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. 

Ledarskap är också den process som syftar till att underlätta individuellt och 

gemensamt arbete mot delade mål”. 

 

I den andra definitionen som utgör utgångspunkt i denna studie och som har 

formulerats av Bass är ordet förändring centralt (Alvesson & Sveningsson 2012:298). 

Ledarskap handlar enligt Bass (1985 citerad i Alvesson & Sveningsson 2012:298) om 

att ”transformera efterföljare, skapa visioner av målen så att de kan uppnås, och 

formulera vägen för medlemmarna så att de kan nå målen”. I detta synsätt görs det en 

åtskillnad mellan chefskap och ledarskap där det första handlar om att skapa stabilitet 

och det senare om att skapa samt hantera förändring (Alvesson & Sveningsson 

2012:298). Mot bakgrund till ovanstående anses det viktigt att definiera begreppen 

chef kontra ledare. 
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3.4.2 Chefskap kontra ledarskap  

En viktig distinktion gällande begrepp inom ledarskapsområdet är, som tidigare 

nämnts, skillnaden mellan begreppet ledare och begreppet chef (Kotter, 1990). 

Alvesson och Sveningsson (2012:311) definierar begreppen:“Chefskapet kan få saker 

och ting utförda av andra genom de traditionella aktiviteterna planering, 

organisering, övervakning och kontroll utan att bekymra sig allt för mycket om vad 

som försiggår i folks huvuden. Ledarskapet, däremot, är främst upptaget av vad folk 

tänker och känner och hur det kan kopplas till miljön, till avdelningen och till 

arbetet/uppgiften”.  

Rubenowitz (1984) definierar chefskap som en beteckning på den formella 

befogenhetsrollen medan ledarskap avser förmågan att på ett optimalt sätt tillvarata 

materiella och personella resurser. Enligt Kotters (1990) är chefskap en tappning för 

att planera, budgetera, organisera, bemanna, följa upp och lösa problem. Han menar att 

ledarskap handlar om att etablera en färdriktning, att få medarbetare att dela visionen, 

motivera och skapa engagemang. Kotter (1990) menar att ledarskap är aktiviteter som 

styr och mobiliserar medarbetarnas engagemang och idéer för helhetens bästa, det 

skall skapa rörelse i systemet. Ekwall (1996) gör även en koppling mellan begreppen 

chef och ledare respektive transaktionellt ledarskap och transformellt ledarskap. Han 

menar att vara ledare innebär att stå för framåtriktning och förändring och har en 

koppling till begreppet transformativ ledare. Chefer däremot står för förvaltning och 

drift av verksamheten vilket kan kopplas till begreppet transaktionellt ledarskap. 

Rendahl (1997) beskriver skillnaden mellan transaktionellt och transformellt ledarskap 

som en fråga om grad av utvecklingsinriktning. Vidare menar Rendahl (1997) att den 

transaktionella ledaren försöker använda de verktyg och resurser som står till 

förfogande på bästa sätt, medan den transformella ledaren både har förmågan och 

viljan att arbeta utvecklingsinriktat och nyskapande (Söderström, 1992;1998). 

Tilläggas bör också det som Beckhard (1996) påpekar att utan individer att leda finns 

det ingen ledare. Detta kan tyckas självklart men det understryker att ledarskap är en 

process och inte en fristående position. Alvesson (2001) menar att det i praktiken kan 

vara svårt att skilja på ledarskap och chefskap då dessa element verkar på sätt som 

liknar varandra. 
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3.7 Ledarskapstilar  

I detta avsnittet presenteras emotionellt intelligent ledarskap och transformellt 

ledarskap. Dessa två sammanflätas med med avsnittet transformellt ledarskap och 

emotionella ledarskapskompetenser.  

 

3.7.1 Emotionellt intelligent ledarskap 

Känslomässig intelligens eller Emotionell Intelligens kan definieras som förmågan att 

förstå och styra känslor hos sig själv och andra (George, 2000). Teorin antar att 

känslomässig intelligens bidrar till effektivt ledarskap. Sammankopplingen av känslor 

och intelligens fångar det väsentliga i ett medvetande som växte fram under 1990-

talet, att känslor kan användas ”intelligent” i ledarskap. Känslor blir därmed ett 

strategiskt insatsområde för ledarskap (Elmholdt, Keller, & Tanggaard, 2015). 

Fineman (2003) menar att genom ny neuropsykologisk forskning (LeDoux 1998; 

Damasio 2001) och popularisering av vetenskapsjournalisten Daniel Golemans (1995) 

har berättelsen om den framgångsrika ledaren som en känslomässig intelligens hos 

ledare blivit erkänd och funnit vägen in i västerländsk ledarskapslitteratur och 

ledarskap i praktiken. Bilden av den känslomässigt intelligenta ledaren är förförisk, det 

är lätt att bli arg om en medarbetare sviker ens förväntningar, men det är svårare att 

använda sin ilska konstruktivt. Den känslomässigt intelligenta ledaren förmår att visa 

sin ilska på ett sätt som uttrycker respekt och erkännande, som bygger upp och 

förbättrar medarbetarens prestation och som på längre sikt ökar vinsten i verksamheten 

(Elmholdt, Keller, & Tanggaard, 2015). Hantering av relationer handlar om ledarens 

förmåga att genom inspirerande och motiverande ledarskap skapa ett tillstånd hos 

medarbetarna som främjar effektivitet och trivsel. Ledare som har EI-kompetenser 

utövar det som Goleman kallar för resonant ledarskap, det vill säga ledarskap som 

väcker gensvar och förstärker positiva känslor hos medarbetarna så att de bättre kan nå 

sina mål. Resonans är naturligt för känslomässigt intelligenta ledare. Deras passion 

och entusiastiska energi sprider sig i hela gruppen och skapar en harmonisk känsla av 

gemenskap som får folk att prestera sitt bästa (Blomquist, Åkesson & Röding, 2010) 

 

Den resonanta ledaren är en känslomässig och empatisk person med en strategisk blick 

för verksamheten. Denna ledaren förmår till exempel spegla en mer allvarlig stämning 

när så är befogat och använda sin empati för att avläsa det känslomässiga tillståndet 

hos medarbetarna. Elmholdt, Keller, och Tanggaard (2015) menar att inspirerande 
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ledare använder en form av ”tuff empati” som beskriver som utmärkande för 

inspirerande ledare, vilka har förmågan att sammankoppla det empatiska och det 

strategiskt realistiska. Utgångspunkten för teorin om känslomässig intelligens i 

ledarskap är alltså, lite populärt uttryckt, konstaterandet att känslor är en för 

verksamheten högst väsentlig resurs som den moderna ledaren måste lära sig att 

utnyttja strategiskt för att nå framgång (Elmholdt, Keller, & Tanggaard, 2015). 

 

3.7.2 Transformellt ledarskap  

Transformellt ledarskap, även kallat utvecklande ledarskap, bygger på att chefen skall 

fungera som en förebild för sina anställda. Ledare kan skapa förtroende hos sina 

medarbetare genom att tydligt och övertygande kommunicera en vision (Holladay & 

Coombs, 1993). Bass (1999) beskriver det transformella ledarskapet som en 

ledarskapsstil som syftar till att lyfta de anställdas moral, motivation och egenintresse. 

Bass (1999) menar att det transformella ledarskapet jobbar för att utveckla individen 

och främjar självständighet. Vidare skriver han att organisationer har förstått att det 

inte längre går att anta att anställda ska känna ett accepterande av dess mål, utan att 

ledare även måste anpassa den enskilda individens intresse och värderingar till 

organisationens. Ett sätt att göra detta är att skapa förtroende för ledningen så att 

individen ska kunna identifiera sig med organisationen. 

Bass (1985) menar att det finns tre typer av ledarskapsstilar: transaktionell, laissez 

faire och transformell. Transaktionellt ledarskap handlar om kortsiktig tillfredställelse, 

exempelvis i form av ekonomiska belöningar och liknande. Den transaktionella 

ledarskapstilen är en traditionell ledarskapstil som kännetecknas av fastställande av 

mål, uppföljning av demsamma samt nyttjande av belöningar eller straff beroende på 

om målen slutförs. Dessa fungerar som motivationsfaktorer för medarbetarna och 

medför att dem når det förväntade målet/prestationsnivån (Bass & Avalio, 2000). 

Laissez-faire är av en mer undvikande karaktär. Laissez-faire ledaren agerar passivt 

och undviker helst beslutsfattande. Ett transformellt ledarskap är en utvidgning av 

transaktionellt ledarskap. En transformell ledare kan också̊ använda sig av 

förstärkningar, positiva liksom negativa, men skillnaden från transaktionella ledare är 

att de vill inte bara se till att medarbetaren utför sin uppgift utan även att hon eller han 

utvecklas och lär sig av sin framgång eller misslyckande (Avolio & Bass, 1997). 
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Bass utvecklade teorin transformellt ledarskap medan Burns (1978) var den som först 

introducerade begreppet. Idag är det den teori som har fått allra störst vetenskaplig 

uppmärksamhet. (Yukl, 2010) Att den har dominerat ledarskapsforskningen under 

lång tid beror på dess relationsnära natur och dess vetenskapligt empiriskt bevisade 

effektivitet gällande ökad motivation och positiv attityd hos anställda. (Yukl, 2010) 

Enligt Burns (1978) känner en transformell ledare igen en medarbetares behov och 

motiverar medarbetaren. Den transformella ledaren inspirerar medarbetarna med 

utmaningar samt försöker få medarbetarnas arbetsuppgifter att kännas meningsfulla. 

De informerar om värdet i målen och inte bara målen i sig. Ledaren vill få 

medarbetarna att bli involverade och engagerade i verksamheten genom att de känner 

sig betydelsefulla och behövda i organisationen. Ledaren är lyhörd för sina 

medarbetares åsikter och idéer (Bass, 1998). En transformell ledare vill påverka en 

medarbetares motivation genom att hon eller han går bortom sina egenintressen för 

gruppens eller organisationens bästa och beaktar moraliska och etiska aspekter av 

deras handlingar och mål. Det handlar om att upptäcka medarbetarnas behov och 

utveckla var och ens potential och självkänsla för att få dem att prestera bättre (Avilio 

& Bass, 1995). I denna teori har ledaren en stark inneboende positivitet och vision. 

Den transformella ledaren verkar som en inspirationskälla och har en förmåga att 

uppmuntra sina anställda för att motivera dem på ett mer långsiktigt plan. (Yukl, 2006) 

Bass och Avolio (2000) identifierar fyra typer av ledarskapsdimensioner av 

transformellt ledarskap; Idealized influence, Inspirational motivation, Intellectual 

stimulation och Individualized consideration. På svenska: Autentiskt ledarskap, 

Inspirerande motivation, Intellektuell stimulans och Individuell omtanke.   

Autentiskt ledarskap är en ledare som har en karismatisk vision, de framhäver och talar 

om sina egna värderingar och åsikter. Dessa ledare är karismatiska, agerar som 

förebilder och är genuint passionerade för verksamheten. Autentiska ledare visar sin 

övertygelse och värderingar genom handling (Talk and action). 

Inspirerande motivation är den ledarskapsdimensionen som motiverar sina följare 

genom starka värderingar, visioner och mål. Dessa ledare uppmuntrar medarbetarna 

till att sikta högt och skapa sig en vision om avdelningens eller organisationens 

framtid. 
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Intellektuella stimulansen är den dimension med ledare som har beteenden som 

uppmuntrar följarna att vara kreativa och ifrågasättande i sitt dagliga arbete. Dessa 

ledare värdesätter kreativitet, självständighet och uppmuntrar till ifrågasättande för att 

skapa en symmetrisk tvåvägskommunikation. De involverar även medarbetare i 

problemlösning och beslutsfattande. 

Individuell omtanke är den sista dimensionen som ser till att den individuella följarens 

enskilda behov och drivkrafter. Dessa ledare har ett genuint intresse för följarna och 

vad de vill åstadkomma. Detta genom anpassat lärande och coaching för ökad 

utveckling och presentation. Ledaren stödjer en tvåvägskommunikation och ett 

personligt samspel mellan ledare och medarbetare. Se figur 8 för sammanfattning av 

de fyra olika ledarskapsdimensionerna inom transformellt ledarskap.   

 

Figur 8-Sammanfattning av de fyra olika dimensionerna inom transformellt 
ledarskap (egen illustration) 

 
3.7.3 Transformellt ledarskap och Emotionella ledarskapskompetenser 

Barling et al. (2000) drar slutsatsen att EI är positivt relaterad till tre komponenter av 

transformationsledarskap; Autentiskt ledarskap, Inspirerande motivation och 

Individualiserad omtanke. Relationen är illustrerad i figur 9 nedan. De rapporterade de 

högsta korrelationerna mellan EI och underkategorin Inspirerande omtanke, vilket 

indikerar att EI-kompetensen Att förstå känslor är särskilt viktig för ledarskapsverkan. 
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mål 
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Barling et al. (2000) menar att EI predisponerar ledare att använda 

transformationsbeteenden. 

 
Figur 9- EI i relation till transformellt ledarskap. Källa: (Barling et al., 2000) 

Palmer et al. (2001) observerade flera signifikanta korrelationer mellan 

transformationsledarskap och EI. Palmer et al. (2001) menar att emotionell 

medvetenhet korrelerar med Autentiskt ledarskap. Vidare menar Barbuto och Burbach 

(2006) att den fjärde EI-kategorin empati hade starka positiva relationer med den 

transformella ledarskapsstilen. Ledare som visade på empati uppvisade också en större 

grad av Intellektuell stimulans och Individualiserad omtanke. Barling et al. (2000) 

menar att emotionellt intelligenta ledare använder empati för att relatera till de 

människorna som de leder. Dessa ledare uttrycker de känslor som individen eller 

gruppen upplever. När ledare uttrycker empati känner sig laget förstådda och 

omhändertagna av ledaren. 

 
3.5 Kommunikation  

Dahkwist (2007) definierar kommunikation som ”att göra gemensamt”. Enquist 

(1994) menar att kommunikation är ett samspel mellan två eller flera personer. 

Kommunikation är en central del av ledarskapet (Enquist, 1994). Ledaren kan ha 

kunskaper, färdigheter och erfarenhet inom flera olika områden och de är viktiga i sig, 

men det gäller även att ledarna har förmågan att förmedla detta till medarbetarna 

(Önnevik, 2010). Kommunikation handlar främst om att tydliggöra och förstå varandra 

(Enquist, 1994). 

  

Ekstam (2002) förklarar att ledaren har en nyckelfunktion i kommunikationsprocessen. 

Detta innebär att det är ledarens ansvar att förmedla kunskap, formulera tydliga mål, 
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visa förståelse för dessa mål och tillsammans med medarbetarna försöka uppnå̊ dessa i 

praktiken. Dahlkwist (2012) menar att en kommunikationsprocess uppstår när en 

sändare muntligt, skriftligt eller kroppsligt framför ett budskap till en mottagare. 

Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att när mottagaren uppfattar meddelandet så som 

sändaren menat sker effektiv kommunikation. Kommunikationsprocessen konstrueras 

av Dahlkwist (2012) illustreras i figur 10 nedan. 

 

 

Figur 10-Kommunikationsprocessen Källa: Dahlkwist (2007) 

I en tvåvägskommunikation utgörs samtalet av en sändare och en mottagare. När 

sändaren har kommunicerat till mottagaren är det mottagarens tur att svara och visa att 

denne har förstått meddelandet. Tvåvägskommunikation är fördelaktigt då mottagaren 

kan ställa frågor om budskapet är otydligt för att undvika missförstånd. Processen 

kallas då feedback. Envägskommunikation bör ersättas med information då det inte 

sker någon interaktion eller återkoppling mellan parterna. Om det inte sker någon 

feedback är det svårt att veta om mottagaren tagit del och förstått informationen 

(Dahlkwist, 2012). Dahlkwist (2012) menar att det är skillnad mellan att ha fått 

information och att vara informerad. Envägskommunikation är dock det mest effektiva 

vid snabba beslut (Dahlkwist, 2012).   

  

Som ledare måste man ta del av medarbetarnas åsikter för att kunna utveckla 

organisationen. En ledare som är aktiv och lyssnar på medarbetarna får medarbetarna 

engagerade genom att de känner sig delaktiga (Van Dierendonck, Haynes, Borrill & 

Stride 2007). Kommunikation är även viktigt för att medarbetarna ska kunna arbeta 

effektivt och känna motivation till arbetet. Isaacs (1999) menar att kommunikation bör 

vara öppen för att alla ska veta vilka mål företaget har. Med respekt och en rak och 
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tydlig kommunikation bidrar ledaren till att medarbetarna kan arbeta som ett team och 

därmed att konflikter undviks. Om medarbetana inte förstår vad chefen menar uppstår 

lättare missförstånd som kan skapa problem i organisationen. När det brister i 

kommunikationen kan konflikter och problem uppstå (Maltén 1998). 

  

Gilley (2005) argumenterar för att kommunikation är en avgörande aspekt i 

organisatoriska förändringar. De anställdas acceptans och deltagande i förändringen 

beror på deras uppfattning gällande vilka fördelar förändringen medför. Detta då de 

anställda engagerar sig i saker de tror på. Det är ledarens ansvar att förklara och 

övertyga sina anställda till varför det behövs en förändring eller varför ett beslut är 

fattat. För att en implementation ska lyckas är de anställdas acceptans och deltagande 

avgörande (Gilley, 2005). Om ledaren misslyckas med att engagera de anställda kan 

det resultera i att implementationen inte sker på ett bra sätt och att det kan påverka 

organisationen och dess relationer, men även företagets kunder och rykte (Benedict, 

2007). Ledaren måste även informera om hur förändringen kan påverka organisationen 

samt vem, hur och varför något eller någon blir påverkad av förändringen. Detta 

inkluderar förändringens påverkan på varje enskild anställd. Kommunikation 

involverar även att samla feedback och lyssna på de anställdas bekymmer och frågor 

angående förändringen och kunna besvara dessa frågor men även att informera om de 

nya förväntningarna och målen (Benedict, 2007). 

  

Ledaren är i centrum för ett betydande kommunikationsnätverk (Drakenberg, 1997). I 

ett kommunikativt ledarskap är det viktigt att verka för en ansats och strävan mot en 

tydlighet ut mot hela organisationen. Fiskerud och Segerfeldt (2005) menar att ett 

tydligt ledarskap är en nödvändighet för att utföra ett effektivt utvecklingsarbete inom 

organisationen för att nå ett positiv resultat och välbefinnande inom organisationen. 

  

Även om en strävan finns att vara tydlig som ledare kan det dock förekomma 

situationer där ledarskapet kan föregås av en otydlighet vilket i sin tur kan påverka den 

psykosociala hälsan i organisationen. En kommunikativ och tydlig ledare vet vad 

medarbetarna vill ha, vilka mål som gäller och förutsättningarna för dessa och 

genererar på så sätt en mer motiverad arbetsstyrka. Detta leder till att medarbetarna får 

bättre hälsa, självkänsla och motivation, då de känner att de vet varför uppgifter måste 

utföras och får återkoppling av ledaren (Fiskerud & Segerfeldt, 2005). 
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Kommunikation har många psykologiska funktioner i en organisation och är även 

nödvändig för att skapa motivation. Kommunikation krävs även för att öka det sociala 

samspelet och samarbetet mellan enskilda medarbetare, medarbetare och ledning och 

inom ledningen (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

  

Ekstam (2002) menar att ledare ska förmedla information så snart det är möjligt och 

låta medarbetarna ställa frågor och ifrågasätta informationen, det ger feedback tillbaka 

att medarbetarna förstått budskapet. Ekstam (2002) menar att det går att kombinera 

rakhet, empati och förståelse. Samt att peka på möjligheter och positiva saker trots ett 

negativt besked eller en organisationsförändring som innebär negativa konsekvenser. 

(Ekstam 2002). Ledarna bör inte linda in budskapet då risken finns att medarbetarna 

missuppfattar budskapet vilket kan leda till konflikter i organisationen (Ekstam 2002). 

  

3.6 Motivation  

I motivationspsykologin är man intresserad av att förklara beteendets riktning, alltså 

varför medarbetares handlingar går i en viss riktning. I arbetslivssammanhang 

eftersträvas det att skapa förståelse för vad som leder till olikheter i prestation mellan 

olika individer som har samma förutsättningar att utföra en handling (Kaufmann & 

Kaufmann 2005). Kaufmann och Kaufmann (2005) definierar motivation som de 

biologiska, psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, ger riktning åt och 

upprätthåller beteende i olika intensitetsgrader i förhållande till måluppfyllelse. 

McGinnis (1985) menar att motivation utgör en önskan om att tillfredsställa behov. 

Om en människa har motivation, drivs och stimuleras denne på ett visst sätt och får 

därmed saker gjorda (McGinnis, 1985). McGinnis (1985) menar att en ledare bör 

motivera sina medarbetare för att få en effektiv verksamhet. Zaman, Qureshi och 

Bhatti (2011) belyser vikten av samspelet mellan ledare och medarbetare där ledarens 

uppgift är att motivera och inspirera sina medarbetare för att de i sin tur ska utföra sitt 

arbete så bra som möjligt. 

 

Olika forskare förklarar begreppet på olika sätt (Herzberg 1987; Maslow 1943; Deci & 

Ryan 2000; Pinders 1998). Motivationsteorier delas generellt in i två större grupper; 

Content Theories och Process theories (Maslow 1943; Locke & Latham 1990). 

Content theories fokuserar på de faktorer (vad) som påverkar motivationen inom 

människan samt de specifika behov som motiverar (Maslow, 1943) och omfattar 
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teorier som Maslows behovspyramid (1943) och The Two-Factor Theory av Herzberg 

(1987). I kontrast fokuserar Process theories snarare på motivationsprocessen (hur) 

och att människan motiveras och gör val baserade på preferenser och intressen (Locke 

& Latham, 1990). I denna studie kommer motivation främst förklaras som en process 

där bland annat individens drivkrafter är av betydelse. Därför används Self 

Determination Theory (SDT) som är utvecklat av Deci och Ryan (2000). Teorin 

beskriver förhållandet mellan inre och yttre motivation och hur de båda påverkar 

individen. SDT bygger på att människan känner motivation när denne inspireras och 

arbetar mot ett långsiktigt mål. Således är det inte bara resultatet som motiverar utan 

även processen dit (Latham, 2012). 

Self Determination Theory (SDT) utgår från att människan är biologiskt utvecklad till 

att ha en strävan om utveckling, framåtanda och en vilja att känna inre motivation. 

Vilket sker genom processer som finns biologiskt nedärvda i vår natur, men de kan 

även utvecklas och påverkas av olika sociala miljöer. För att dessa processer av inre 

motivation och integration ska fungera funktionellt och bidra till en individs 

psykologiska välmående menar SDT att människan behöver biologiska såväl som 

psykologiska förhållanden som gynnar detta. Enligt SDT finns det tre centrala 

komponenter för psykologiskt välmående; autonomi, kompetens och tillhörighet. De 

tre grundläggande behoven är nödvändiga att tillfredställa för människans optimala 

funktion och utveckling. SDT delar upp motivation i olika kategorier där den inre 

motivationen är den typ av motivation vi bör sträva efter att uppleva då den leder till 

känsla av meningsfullhet och tillfredsställelse. Vidare att individen drivs av lärande 

och den upplevda känslan av glädje i att utföra en uppgift. I kontrast till detta finns 

yttre motivation som istället drivs av yttre incitament till att utföra en uppgift, 

exempelvis hot om konsekvenser, lön, belöningar eller press från omgivningen (Deci 

& Ryan 2002). Fernet, Austin och Vallerand (2012) menar att autonom motivation har 

ett positivt samband med hängivenhet och engagemang. Resultatet från deras studie 

menar på att när individer har möjlighet att själva påverka och välja, medför det en 

vilja att deltaga och utföra. Vilket inte bara gynnar engagemang utan innebär också att 

känslomässig utmattning motverkas. När medarbetarnas grundläggande psykologiska 

behov tillgodoses optimeras både motivation och prestation. 
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Arbetsledarens motivation  

Drakenberg (1997) menar att faktorer som lockar människor att bli företagsledare har 

med arbetets omfattning och komplexitet att göra. Vidare att det finns möjlighet att 

uträtta något och att konkret se resultatet av sina prestationer. Chefskapet är 

utmanande, spännande, kräver engagemang och det är lätt att se att man utvecklas, blir 

duktigare och mer kompetent. Detta är en stark motivationsfaktor – att ständigt lära sig 

något nytt (Drakenberg, 1997). Joo och Park (2010) menar att karriärtillfredställelse 

och organisatoriskt engagemang skapas genom att individen i organisationen har mål 

att nå, har kunskap om organisationen samt genom att individen får utvecklande 

feedback. Locke (1996) menar att en faktor för att skapa motivation ha konkreta mål 

som är möjliga att nå̊. Vikten av målsättning för motivation visar även resultatet av en 

studie av Ambrose och Kulik (1999).  

 

Drakenberg (1997) menar att vad som motiverar dig motiverar kanske inte andra. Det 

är ett misstag chefer stundtals gör, att tro att andra är lika motiverade av till exempel 

en förändring, som de själva är. Av resonemanget ovan kan man dra slutsatsen att det 

är som ledare är enklast att arbeta med den yttre motivationen. Vilket är det som 

organisationer gör via olika belöningssystem som lön, fri städning eller gratis kaffe. 

Hur arbetar man då som ledare med medarbetarnas inre motivation? Det kräver att 

man vet en del om sina medarbetare, vilka behov de har, och vad som ökar deras 

självkänsla. Likaså begreppet EI att utöva ”tuff empati” ge medarbetarna vad de 

behöver men inte nödvändigtvis vad de vill ha. Då måste man ha kännedom om vad 

enskild medarbetare behöver (Bass & Riggio, 2009). 
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4 Empirisk analys  
Det första temat presenterar grunden för det empiriska materialet för att få en 

översiktlig bild av deltagarna. Det andra temat förklarar den syn ledarna har på EI 

och deras tolkning av begreppet. Detta temat är kopplat till studiens första 

forskningsfråga; Hur förstår och tolkar företagsledare EI-begreppet? Det tredje temat 

är ledarskap som syftar till att besvara studiens andra forskningsfråga; Hur ser 

företagsledare på sitt ledarskap och hur relateras deras ledarskap till ledarskapsteori 

och EI egenskaper? I det tredje temat knyts de teoretiska teman, teori och empiriskt 

tema ihop till en analys, vilket illustreras i figur 11. Således kompletteras andra delen 

av studiens referensram med empiriskt tema som ligger till grund för den empiriska 

analysen. Eftersom ledarnas kommunikation och motivation anses påverka deras 

ledarskapsstil är ordningen på figur 11 ombytt, vilket mynnar ut i en koppling till EI 

kompetenser. I det fjärde temat diskuteras hur företagsledarna tillämpar EI 

egenskaper i deras ledarskap och svarar på studiens tredje forskningsfråga; Hur 

tillämpar ledarna EI i sitt ledarskap och vilka delar är mer framträdande? Den 

empiriska analysen återkopplas till systemet av EI kompetenser. I figur 11 illustreras 

också del 2 i den teoretiska referensramen kompletterat med det empiriska temat som 

sedan ligger till grund för den empiriska analysen. Varje vågrätt block i figur 11 utgör 

tillsammans den empiriska analysen för varje avsnitt.  

Figur 11-Del två i den teoretiska referensramen kompletterat med empiriskt tema (egen 
illustration) 
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4.1 Presentation av empiriskt material  

 

Tabell 4- Presentation av respondenterna (egen illustration) 

Respondenternas utbildningsbakgrund skilde sig mellan eftergymnasial utbildning till 

grundskoleutbildning. Sex av elva respondenter hade högskole- eller 

universitetsutbildning. Tre respondenter hade gymnasieutbildning och resterande hade 

antingen yrkeshögskola eller grundskoleutbildning. Samtliga var i åldrarna 30-63 år. 

Tiden de har varit VD var mellan 5-27 år. Antalet anställda de skilde sig mellan 2 och 

276 stycken. Samtliga var även i olika brancher.  

 

 

 

 

Respondenter Ålder Kön Utbildningsbakrund  Tid 

som 

VD 

Antal 

Anställda 

Bransch  

1 Anders  56 år  Man Civilekonom 20 år 30 Revision 

2 Karin 52 år  Kvinna  Gymnasiekonom   5 år 2 Revision 

3 Simon  53 år Man Civilingengör 20 år 17  IT 

4 Leonardo 63 år Man Läkare 30 år 50 Sjukvård 

5  Eva 47 år  Kvinna Grundskola 27 år  42 Service 

6 Isabelle 37 år  Kvinna  Yrkeshögskola  8 år  6  Näringslivssutveckling  

7  Sofia 48 år Kvinna  Gymnaieutbildning  23 år 25  HR 

8 Klara 32 år  Kvinna Beetendevetenskap  2 år  45  Vård och omsorg 

9 Olle 57 år  Man Civilekonom  9 år  276 Vägtransport  

10 Klas 30 år Man Gymnasieutbildning 5 år 10 Service 

11 Sandra 48 år Kvinna  Civilingengör 23 år  23 Läkemedel 
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4.2 Tolkning av EI-begreppet  
Det utvunna resultatet kopplat till den första frågeställningen: Hur förstår och tolkar 

företagsledare EI-begreppet? ligger som grund för resultat samt analys av resterande 

frågeställningar. Avsnittet inleds med ledarnas tolkning av EI samt hur ledarna 

värderar EI i sitt arbete. Detta följs av en avslutande diskussion som delar in 

respondenternas tolkningar i två kategorier; Vid; Vid tolkning av begreppet och Snäv; 

Snäv tolkning av begreppet.  

4.2.1 Ledarnas tolkning av EI-begreppet  

Företagsledare förstår och tolkar EI begreppet olika. I diskussionen om EI begreppet 

så visade sig ett mönster där vissa av respondenterna sökte en mer inkluderande 

tolkning av begreppet. Centralt i respondenternas uppfattning av begreppet var empati; 

att få med andra, att förstå andra människor, läsa av andra människors behov, 

igenkännande, att leda med känslor och viljan förstå andra.  

Anders har hört begreppet men inte mycket mer än så, för honom handlar det mycket 

om empati. Han menar att man borde kunna lägga till motsatsen i det också – 

psykopati. ”Är du skicklig på att manipulera så är det ju också en form av intelligens, 

för du vet hur förstår hur andra reagerar” menar Anders. Enligt honom har en 

psykopat en dold agenda för, och försöker få någonting för sin egen vinning, berättar 

han. Anders betonar att om du är empatisk skiljer det sig på så sätt att du vill att andra 

ska må bra för att du känner sympati för den personen.   

Att kunna läsa av andras behov var centralt i respondenternas utsagor. Klara berättar 

att: ”Det handlar om att vara inkännande och att kunna vara det har stor inverkan 

och betydelse för ett framgångsrikt ledarskap”. Hon menar att förståelse för behov gör 

att situationen kan påverkas till ett önskat resultat för sig själv men även för den andra 

parten vilket gör att det uppstår en ”win-win” situation. Klas tror att EI handlar om att 

förstå de känslomässiga aspekterna hos en person och att kunna agera utifrån det, 

därmed belyser han och Karin även vikten av att leda med känslor. Eva tolkar också EI 

som att läsa av andra människors behov. Eva berättar ”Jag har svårt att sätta fingret 

på exakt vad det är men jag tror att det innefattar förmågan att läsa av andra 

människors behov och känna av vad en människa mitt emot dig behöver”. Isabelle och 

Sofia tolkar EI begreppet som viljan att förstå andra. ”Det handlar inte enbart om 

förstå medarbetarna utan snarare att vilja förstå” säger Isabelle. Sofia menar att 

genom att inse att hon med förståelse för människor kan man komma ännu längre med 
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sitt ledarskap än om man blir frustrerad.  

Leonardo gör i sin tolkning en koppling mellan det rationella och emotionella. ”Vi är 

rationella och vi försöker bygga våra beslut på det rationella, men i själva verket gör 

vi våra beslut emotionellt. Det rationella inom oss jobbar för det emotionella, och inte 

tvärtom” berättar Leonardo. Flera respondenter berättade att EI-egenskaper berör 

deras ledarskap och organisationen. Eva säger “Jag tror att det är jätteviktigt att de 

emotionella aspekterna på något sätt genomsyrar verksamheten och jag tror att det 

kommer bli ännu viktigare i framtiden för jag ser betydelsen av det varje dag”. Medan 

Isabelle säger att  hon blev positivt överraskad när hon hörde om EI och undrade 

varför denna delen av ledarskap inte har diskuterats mer, för det är något som spelar en 

roll i allt de gör. 

 

För flera av respondenterna mynnar tolkningen ut i hur ledarna värderar EI i sitt 

arbete. Eva menar att man måste ha lite utav varje kompetens, men att EI kompetensen 

måste värderas högt. ”Utan EI, är det precis som om du ger en hantverkare alla 

verktyg men inte kunskapen om hur han/hon ska använda dem” säger Eva. Hon menar 

att det är precis som med utbildning och andra kompetenser. Det spelar ingen roll hur 

bra utbildning du har, eller vad du har med dig om du inte har med dig EI har du ingen 

förståelse för hur du ska använda dina verktyg för att nå ett resultat. I sitt yrkesliv har 

hon ofta sett välutbildade människor komma till en arbetsplats och är handfallna 

eftersom de förstår inte vad de ska göra med verktygen de har fått. Karin menar att EI 

är högre prioriterat än andra kompetenser då det mänskliga kapitalet är viktigare än 

monetära. Hon menar att även i andra kompetenser är det mänskliga kapitalet viktigt, 

exempelvis hjälper en utbildning även personer mentalt. Isabelle säger: ” Jag skulle 

egentligen värdera EI högst av allt.” För Sofia är EI viktigt även vid rekrytering. Sofia 

menar att det vid rekrytering inte spelar någon roll roll om personen har den bästa 

bakgrunden på pappret om det senare inte kan användas för att driva företaget framåt. 

Sofia anser att man måste förstå att alla människor är olika och om du ska kunna leda 

dem måste du ta hänsyn till detta och alla de mjuka egenskaperna hos personen.  

Isabelle fortsätter sin tolkning av EI genom att koppla begreppet till ledarskap.  ”Olika 

människor måste ledas på olika sätt” Isabelle menar att alla hennes medarbetare måste 

ledas på olika sätt, att hon inte kan uttrycka sig likadant mot alla och att hon måste 

anpassa sitt ledarskap genom att vara igenkännande.  
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Några av ledarna ansåg att vikten av EI var beroende på vad den anställde arbetade 

med. Anders menar att ”Man måste ju fungera på arbetsplatsen, men då beror det 

självklart på vilket arbete du jobbar med, om du jobbar med kunder och medarbetare 

så tror jag att måste man ha en viss nivå av EQ”. Simon menar att i hans företag finns 

det områden som exempelvis programmerare där EI inte är av särskild stor vikt, men 

han menar att även om själva kodningen inte behöver EI behöver medarbetarna EI 

eftersom de arbetar i grupp och måste därför förstå varandra.  

Det var även flera av respondenterna som hade en mer snäv tolkning av EI där de inte 

visste så mycket om begreppet och därmed var deras tolkning Snäv jämfört med flera 

av respondenterna som hade en mer Vid, tolkande ansats. Att Klas tolkning inte var 

vidare vid kunde antas utifrån hans svar som löd: ”Det har väl förmodligen något med 

känslor att göra”. Vidare var Olle den enda som inte hade hört begreppet alls och 

berättade att han faktiskt inte visste vad det var eller innebar. Olle kunde inte heller 

utveckla vad han trodde begreppet innefattade utan svaret blev ”Nej, jag vet inte vad 

det är”. Sandras tolkade begreppet som någon form av intelligens men kunde inte 

utveckla sitt svar mer än så.  

4.2.2 Analys av tolkning av EI begreppet  

Av empirin ovan kan slutsatsen dras att företagsledare förstår och tolkar EI begreppet 

olika men i diskussionen om EI begreppet så visade sig ett mönster där vissa av 

respondenterna sökte en mer inkluderande tolkning av begreppet. I den inkluderande 

tolkningen var empati; att få med andra, att förstå andra människor, läsa av andra 

människors behov, igenkännande, att leda med känslor och viljan förstå andra centralt 

i respondenternas tolkning av begreppet. I diskussionen om EI begreppet visade sig ett 

mönster där de respondenterna som sökte sig till en Vid och mer inkluderade tolkning 

hade annorlunda utsagor i resterande del av resultatet. Följaktligen skilde sig de 

respondenter som hade en snäv, mer begränsad och aningen hårdare tolkning av EI, 

där många av respondenterna inte visste så mycket om begreppet. Respondenternas 

tolkning av EI- begreppet påverkade alltså hur de såg på studiens övriga 

frågeställningar. Mönstret som kan utläsas mynnar ut i en kategorisering av 

respondenterna. De respondenter med den mer Vida tolkningen av EI-begreppet ser 

fenomenet som ett multidimensionellt koncept och menar att EI innefattar mer än bara 

definitionen utan även hur begreppen omsätts inom organisationen. Denna kategori 

har även en större förståelse för hur EI-egenskaper berör deras ledarskap och hur dessa 
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kommuniceras utåt och berör medarbetarnas välmående och motivation. I den Vida 

tolkningen klassas Anders, Karin, Simon, Leonardo, Eva, Isabelle, Sofia och Klara. 

Även om respondenterna i denna kategori inte kan definiera alla beståndsdelar som 

ryms inom begreppet berör de ändå två eller flera delar inom konceptet. 

Respondenterna Olle, Klas och Sandra däremot en mer snäv tolkning av begreppet 

med bakgrund till att de inte kunde nämna några av konceptets beståndsdelar.  

 
Tabell 5- Uppdelning av respondenterna i kategorier (egen illustration) 

Resterande resultat kommer följaktligen presenteras utifrån de två kategoriseringar 

som gjordes under kodningen av materialet; Vid- Vid tolkning av begreppet och Snäv- 

Snäv tolkning av begreppet som presenteras i tabell 5 ovan.  

4.3 Ledarskapet 
I detta avsnitt presenteras det empiriska temat; ledarskap. Temat avslutas med en 

analys som kopplar samman det teoretiska temat, teorin och det empiriska temat. 

Detta tema syftar till att besvara  studiens andra forskningsfråga; Hur ser 

företagsledare på sitt ledarskap och hur relateras deras ledarskap till EI egenskaper?  

 I det tredje temat knyts teoretiska teman, teori och empiriskt tema ihop till en analys. 

Analysen kommer innefatta ledarskapet, kommunikation, motivation och 

ledarskapsstilar för att senare mynna ut i EI egenskaper.  

Samtliga respondenter tycker att det är viktigt med ett demokratiskt ledarskap likväl 

ett kollektivt samarbete. Samtliga menade att oavsett vilken befattning medarbetarna 

har inom företaget ska det finnas chans att påverka beslut och processer. Alla 

respondenter belyste också att medarbetarnas kompetens värderas högt. De flesta 

respondenter visade på en stark ödmjukhet inför ledarrollen, att ledarskap är att de 

tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. Flertalet av företagsledarna nämner även 

att medarbetarna ska trivas och tycka att det är kul. Klara berättar att ”En ledare är 

någon som hjälper medarbetarna att tolka hur de ska göra saker genom att de 

Vid tolkning  

• Anders
• Karin
• Simon
• Leonardo 
• Eva
• Isabelle 
• Sofia
• Klara

Snäv Tolkning 

• Olle 
• Klas 
• Sandra
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sorterar igenom och visar vilket håll organisationen ska åt”. Anders tycker att 

ledarskap är att man får med sig de anställda och att de delar inställningen att det är 

rätt riktning att gå i. För Karin är ledarskap att få andra att må bra och att 

medarbetarna upplever att de får vara med och har möjlighet till utveckling, men 

främst att få alla i organisationen att arbeta mot samma mål. Ledarskap för Sofia är att 

se till att medarbetarna tycker att de är roligt att gå till arbetet varje dag och se till att 

de levererar sitt bästa utifrån deras förutsättningar. Isabelle berättar att för henne är 

ledarskap ”Att få med folk frivilligt på saker och ting och kunna inspirera folk att gå åt 

ett visst håll och det är inte alltid så enkelt, det är en stor utmaning”.   

Flera av ledarna upplever att det finns mycket förväntningar från deras medarbetare. 

Isabelle beskriver förväntningarna hon upplever i sin ledarroll: ”Förväntningarna jag 

upplever från medarbetarna är att jag ska förstå allt och alla och även att jag ska 

kunna ta beslut när det väl gäller”. Det är viktigt att förstå medarbetarna menar 

Isabelle eftersom alla ser saker på olika sätt och tycker och tänker olika. Även Klas 

upplever att medarbetarna förväntar sig att han ska kunna ta beslut. Han berättar att 

hans medarbetare förväntar sig att han ska kunna hjälpa till med uppgifter som 

otydliga, ge besked och vara tydlig. Olle beskriver också att han förväntas ha svar på 

medarbetarnas frågor och problem och att ta beslut. Sandra berättar ”…ibland känns 

det som att alla tror jag ska ha svar på allas problem”. Detta upplever Klas, Olle och 

Sandra som problematiskt ibland.  

Chef kontra ledare  

Respondenterna diskuterade även chefskapet kontra ledarskapet. Uppfattningarna var 

något spridda då majoriteten av respondenterna hade en ödmjuk inställning och 

menade att ledare ska agera inspirerande, kommunicerande, få med sig alla och sträva 

mot att medarbetarna ska tycka att det är roligt och mot samma mål. Isabelle ser det 

som att ”när man är ledare är även jag en del av teamet och en av mina viktigaste 

uppgifter i min VD-roll är att inspirera alla mot att gå och sträva mot samma mål”. 

Karin berättar ”alla medarbetare måste vara med på banan, de måste förstå varför 

saker sker och förstå och det försöker man uppnå som ledare”.  

Leonardo menar att ”..det handlar inte om att kunna regler och få folk att jobba utan 

att inspirera medarbetarna till att vilja jobba samt att få dem att följa med i företagets 

riktning”. Leonardo betonar att respekt inte är något man kan kräva utan det är något 

som kommer naturligt. Leonardo menar att ” ..som ledare ska man få medarbetarna 
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att följa sin ledare genom att de identifierar sig med dig.. vilket leder till att ledare får 

mycket krav på sig”.  

Några av respondenterna bygger vidare på banan Leonardo var inne på, att respekt inte 

är något man kan kräva utan att det är något som byggs upp efter hand. Flera av 

respondenterna menar att som ledare behöver man bygga upp ett förtroende. Anders 

betonar att positionen som ledare är något du har förtjänat att kalla dig medan en chef 

endast är en befattning som du har blivit tilldelad och kan misskötas. Han menar att 

han sällan pekar med hela handen och beordrar medarbetarna, utan att han hellre 

resonerar och kommunicerar.  Simon anser att kommunikationen skiljer sig beroende 

på ifall den kommer från en chef eller en ledare, en chef är en person som sitter på sitt 

kontor och ger order medan en chef är någon medarbetarna kan vända sig till med alla 

möjliga situationer och frågor. 

 

I samtalen uppstod en diskussion angående definitionen på ledarskap och chefskap 

samt vilken effekt begreppen egentligen har. Sofia anser att man bör vara en ledare 

men att det är en hårfin gräns beroende på hur orden används. Sofia menar att 

ledarskap ”.. är att få människor att göra det de ska göra, i rätt tid, på bästa sätt och 

samtidigt tycka att det är väldigt roligt.” Detta menar hon att man kan göra genom att 

vara en bra ”chefmässig ledare.” Sofia fortsätter sin utsaga med att retoriskt fråga:”.. 

de är en del som säger att en ledare är det man ska vara och inte chef, men vad 

egentligen skillnaden?”.  Skillnaden mellan en ledare och chef är något som även 

Sandra tar upp och diskuterar. Hon beskriver att ”..en chef pekar med hela handen, 

men även en ledare måste göra det ibland”. Hon menar att som chef måste man 

många gånger fatta ett avgörande beslut….” I min VD-roll måste jag gå in och vara 

chef ibland eftersom saker inte löser sig av sig själv”. Sandra berättar vidare att i 

slutändan måste hon göra en bedömning utifrån vad hon anser är bäst för 

organisationen. Sandra menar att ”..det är ofta man är chef och ledare samtidigt, men 

ordet chef är är fult att säga i vissa lägen och då är det ibland bättre att säga att man 

är ledare…men det beror på vad som ingår i definitionerna”.  Diskussionen med Klas 

mynnade också ut i att i sin VD-roll kan man vara både chef och ledare, ”Det är 

skillnad på att vara chef och ledare men även om det är skillnad kan man agera som 

en chef ibland och en ledare i vissa lägen”. Skillnaden menar Klas är att ”Chef är ju 

mer makt” och en titel, ledare kan man vara utan att vara chef, menar han.  
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Flera av respondenterna menar att deras ledarroll har förändrats över tid, de har gått 

från att vara mer chef till att vara mer ledare. Eva berättar exempelvis att i ett tidigare 

arbete försökte hon vara chef vilket innefattade att beordra sina medarbetare, till att 

idag leda sina medarbetare och istället få dem att vilja göra sakerna i fråga. På grund 

utav att hon konstaterar att det inte fungerar lika bra att vara chef till jämfört med 

ledare. ”Som chef använder man makt mer.. att man kan hota med lön, 

karriärsmöjligheter och att de kan få sluta. Däremot som ledare använder man mer 

positiv förstärkning, medarbetarna ska känna att de är roligt att jobba och att de vill 

göra uppgiften i fråga”. Simon berättade även att anser att han har blivit mer ödmjuk i 

sin ledarroll över tid ”jag var nog inte lika förstående för 15 år sedan och jag har 

insett värdet av att alla medarbetarna strävar mot samma mål”. Några av 

respondenterna hade en aningen mer hård syn på begreppen, där de ansåg att de inte 

går att förändra sitt ledarskap. Olle säger att ”Man kan inte göra om sig, man är som 

man är... men då kanske man inte ska vara ledare”. Han menar att chef kan man 

utbilda sig till men ledare är man född till.  

 

Sammanfattningsvis menar Sandra, Sofia och Klas att det går att vara både chef och 

ledare samtidigt. Olle menar att man är född till ledare och att man inte kan förändra 

sig. I kontrast till resterande respondenter belyste dessa inte att ledare ska vara 

inspirerande, förstående, kommunicerande, få med sig alla och att de strävar mot att 

medarbetarna ska tycka att arbetet är roligt. Således nämner alla respondenter i 

Kategori Vid ett inspirerande, förstående, kommunicerande och inkluderande 

ledarskap. 

4.3.4 Analys av ledarskapet  

Analysen kopplar samman det teoretiska temat ledarskap, teorins definition av 

ledarskap samt chef kontra ledarskap och det empiriska temat ledarskapet som 

presenterades i ovanstående avsnitt. Detta illustreras i figur 12.  

Figur 12- Analys ledarskapet 

Teoretiskt tema
Ledarskap  

Teori 
Definition av 

ledarskap
Chef kontra 
ledarskap

Empiriskt tema 
Ledarskapet 
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I teorikapitlet presenterades olika definitioner på ledarskap, Yukl (2012:11) definerar 

ledarskaps som: ”Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att 

förstå och vara överens om vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör 

ske”. Yukl (2012) menar att ledarskap är den process som syftar till att underlätta 

individuellt och gemensamt arbete mot delade mål. Respondenternas utsagor delade 

Yukl (2012) definition till olika grad. Samtliga respondenter i Kategori Vid betonar 

vikten av att arbeta mot delade mål samt att påverka andra att förstå och vara överens. 

Alla respondenter i studien belyste vikten av att vara tydlig.  

 

Det visade sig inte helt oproblematiskt i praktiken att påverka andra till att förstå och 

vara överens om vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske, Isabelle 

menar att ”Att få med folk frivilligt på saker och ting och kunna inspirera folk att gå åt 

ett visst håll och det är inte alltid så enkelt, det är en stor utmaning”. Trots 

problematiken Isabelle reflekterade över möter hennes utsaga stöd från defintionen av 

Bass (1985 citerad i Alvesson & Sveningsson 2012:298) som definerade ledarskap 

som att ”transformera efterföljare, skapa visioner av målen så att de kan uppnås, och 

formulera vägen för medlemmarna så att de kan nå målen”. Fler respondenter än 

Isabelle ser det stundtals problematiskt att kunna inspirera folk att gå åt ett visst håll. 

En förutsättning för att få medarbetarna att nå målen är att formulera vägen för 

medlemmarna vilket ofta innebär att svara på frågor och vägleda medarbetarna genom 

problem som kan uppstå. Klas, Olle och Sandra upplevde att förväntningarna från 

medarbetarna ibland kunde bli överväldigande. Sandra menade ”…ibland känns det 

som att alla tror jag ska ha svar på allas problem”. Ur detta kan det argumenteras att 

det kan vara svårt att vara i samklang med Bass (1985) definition av ledarskap i 

praktiken.  

 

Dock kan det även argumenteras att flera av respondenternas utsagor går i linje med 

Bass (1985) samt Yukl (2012) då dessa menar att som ledare måste man inspirera sina 

medarbetare att gå mot samma mål.  Isabelle såg att inspirera alla mot att gå och sträva 

mot samma mål som en av hennes viktigaste uppgifter i hennes VD roll. Även 

Leonardo menar att ”..det handlar inte om att kunna regler och få folk att jobba utan 

att inspirera medarbetarna till att vilja jobba samt att få folk att följa med i företagets 

riktning”. Leonardo belyser även att ledare har mycket krav på sig i samklang med 

Klas, Olle och Sandra” ..som ledare ska man få medarbetarna att följa sin ledare 
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genom att de identifierar sig med dig.. vilket leder till att ledare då har mycket krav på 

sig”. Dock ser inte Leonardo detta som problematiskt och i hans utsaga reflekterar han 

kring de underliggande faktorerna som han tror leder till att ledare har krav på sig. 

Således kan de argumenteras att Bass (1985) definition är svår att omsätta i praktiken 

om ledaren känner att det är problematiskt att formulera vägen för medlemmarna i 

organisationen. Samt om de inte förstår de underliggande faktorerna till kraven, då inte 

Klas, Olle eller Sandra reflekterade till varför dessa krav uppstår. Eftersom samtliga 

respondenter som fann kraven från medarbetarna problematiskt hade en snäv tolkning 

av EI begreppet kan slutsatsen dras att dessa respondenter möjligtvis saknar 

förståelsen till varför medarbetarna har förväntningar på ledaren. Det kan 

argumenteras att om dessa respondenter exempelvis hade mer insikt i EI komponenten 

empati hade förstått bakgrunden till kraven. De respondenter som hade en mer Vid 

tolkning belyser mer vikten av förståelse då exempelvis Karin berättade att som ledare 

försöker man uppnå att alla medarbetare måste vara med på banan, de måste förstå 

varför saker sker och förstå. Då förståelse är fenomen som är ömsesidigt kan detta 

vara en anledning till att dessa respondenterna inte fann det lika problematiskt.  

Ovan kan även kopplas till relationen mellan chefskapet och ledarskapet. Alvesson 

och Sveningsson (2012: 311) menar att “Chefskapet kan få saker och ting utförda av 

andra genom de traditionella aktiviteterna planering, organisering, övervakning och 

kontroll utan att bekymra sig allt för mycket om vad som försiggår i folks huvuden. 

Ledarskapet, däremot, är främst upptaget av vad folk tänker och känner och hur det 

kan kopplas till miljön, till avdelningen och till arbetet/uppgiften“ Då exempelvis 

Karin menar att hon snarare utövar ett ledarskap än ett chefskap i hennes VD roll. 

Även Simon berättade att han anser har blivit mer ödmjuk i sin ledarroll över tid.   

I respondenternas utsagor rörande skillnaden mellan chef och ledare fanns det delade 

meningar. Rubenowitz (1984) definierar chefskap som en beteckning på den formella 

befogenhetsrollen medan ledarskap avser förmågan att på ett optimalt sätt tillvarata 

materiella och personella resurser. För Kotter (1990) är ledarskap att etablera en 

färdriktning, att få medarbetare att dela visionen, motivera och skapa engagemang. I 

samklang med Rubenowitz (1984) definierar Anders och Klas chefskapet som en mer 

formell befogenhetsroll. Kotters (1990) definition av ledarskap mötte i praktiken stort 

medhåll då även majoriteten av respondenterna belyser vikten av att etablera en 

färdriktning, att få medarbetare att dela visionen, motivera och skapa engagemang. 
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Vidare definierade samtliga respondenter i Kategori Vid ledarskapet i linje med med 

Kotters (1990) definition.  

Alvesson (2001) påpekar att i praktiken kan det vara svårt att skilja på ledarskap och 

chefskap då dessa element verkar på sätt som liknar varandra. Vilket är i samklang 

med Sandra, Sofia och Klas som menade går vara både chef och ledare samtidigt. 

Sofia menar att ledarskap ”.. är att få människor att göra dem dem ska göra, i rätt tid, 

på bästa sätt och samtidigt tycka att det är väldigt roligt.” Detta menade Sofia 

menade att man kan uppnå genom att vara både chef och ledare samtidigt eller som 

hon uttryckte det en ”chefmässig ledare”. I relation med teorin (Alvesson och 

Sveningsson (2012: 311), Rubenowitz (1984) och Kotter (1990)) så kan det 

argumenteras att hennes definition ändå bäst stämmer överens med ledarskapet. Detta 

eftersom hon, baserat på hennes utsaga, strävar efter att på ett optimalt sätt tillvarata 

materiella och personella resurser (Rubenowitz, 1984). Även då hon strävar efter att 

människor ska tycka att det är roligt. Sandras utsaga ligger mer i linje mot chefskapet 

och en reflektion om intervjuareffekten kan diskuteras då Sandra menade ”..det är ofta 

man är chef och ledare samtidigt, men ordet chef är är fult att säga i vissa lägen då är 

det ibland bättre att säga att man är ledare…men det beror på vad som ingår i 

definitionerna”. Det upplevs att hon inte vill säga att hon är chef och därmed kan 

intervjuareffekten ha gett avtramp i Sandras utsaga.  

Olles utsaga skilde sig från resterande respondenter då han menade att man inte kan bli 

ledare utan att man är född till det. Eva och Simons utsagor motsäger Olles tolkning då 

Eva ansåg att istället för att använda makt har bytt till en ledarskapsstil som strävar 

efter ”positiv förstärkning” där hon istället leder och vill att medarbetarna ska vilja 

göra sakerna i fråga. Anledningen till hennes ändrade ledarstil har möjligtvis att göra 

med att hon har fått mer erfarenhet. Jämfört med Evas utsaga om att hon över tid har 

lärt sig att agera som en ledare kan en möjlig koppling dras till att Eva har varit VD i 

27 år samt Simons 20 år jämfört med Olles 9 år. Möjligtvis har deras kunskap om EI 

bidragit till att de utövar ledarskap istället för chefskap. Eventuellt att de över tid har 

lärt sig vikten utav EI. Något som skiljer respondenternas ledarstilar ytterligare var 

deras perception om kommunikation och motivation.  
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4.4 Kommunikation  

I detta avsnitt presenteras det empiriska temat kommunikation. Temat avslutas med en 

analys som kopplar samman det teoretiska temat, teorin och det empiriska temat.  

Vikten av att lyssna och förklara för sina medarbetare var ett framstående mönster som 

visades hos samtliga respondenter. Isabelle berättar att ”Det är lika viktigt att berätta 

och förklara för sina medarbetare som det är att lyssna”. Klara berättar att när en 

medarbetare kommer med ett problem är det bästa hon kan göra att lyssna och ser vart 

problemet ligger. Isabelle, Eva och Simon håller med att vid problem försöker de 

lyssna och sätta sig in och förstå. Simon berättar ”..när en medarbetare kommer med 

ett problem, oavsett om det är personligt eller har med arbetet att göra försöker jag 

sätta mig in och förstå hur de tänker”.  

 

När företaget står inför mål och förändringar understryker respondenterna vikten av 

kommunikation. Anders berättar att ”..exempelvis i en organisationsförändring, som i 

många fall kan innebära nya positioner kan det innebära att folk att blir upprörda och 

det blir missförstånd. Kommunikation är då nyckeln, även med folk som inte har med 

just det att göra annars kan det uppstå diskussioner internt”. Eva berättar att det hela 

tiden måste framgå att ledaren förstår förutsättningarna gruppen står inför för att klara 

målet. Hon berättar att ”Man kan be medarbetarna göra saker som är läskiga och 

svåra men inte saker som är omöjliga”. Isabelle menar att ”ledarskap handlar om 

kommunikation, samtal och dialog”.  Isabelle berättar att ”Det handlar om att hjälpa 

människor att identifiera saker och mycket om att sätta rätt namn på saker”. Isabelle 

berättar vidare att det är ofta där de brister i kommunikationen för att medarbetaren 

och ledaren tror att de pratar om samma saker men det gör man inte. Klara beskriver 

att som ledare måste man översätta konkreta mål till en begriplig nivå och sen 

kommunicera så att medarbetarna får ställa frågor. Genom att ställa frågor undviks det 

att det bara blir mål som fastställs utan vad medarbetarna tror att detta betyder. Klara 

menar också att det är viktigt att det är viktigt att vara med hela vägen och att följa upp 

det som har kommunicerats. Klara berättar att  ”Medarbetarna ska inte känna att det 

bara blir på ett visst sätt utan de måste vara med i hela processen, för att det ska bli 

en bra implementering måste man ha tid att följa upp”.  
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Eva försöker få medarbetarna på banan genom att sätta sig in i deras situation: ”Jag 

försöker förstå deras tankar, och när jag fattar det försöker jag ställa massa frågor 

och få upp alla kort på bordet och sen kanske vi måste skruva på saker, jag är väldigt 

öppen för att ändra mig och kanske skruva på saker och ting”. Hon fortsätter med att 

poängtera att ” medarbetarna bara ska förstå utan de ska fatta”. Klara betonar att det 

är viktigt att förklara och kommunicera tydligt eftersom människor behöver 

information. ”Det är viktigt att förtydliga vad som ska hända och vad de innebär för 

medarbetarna exakt, inte en gång utan flera gånger”. Klara menar att det är viktigt att 

medarbetarna ska få fråga precis vad de vill, exempelvis vad ett beslut eller mål 

kommer innebära för individerna. Flera av respondenterna belyser att det är viktigt att 

få medarbetarna involverade vid ett tidigt stadie. Karin tycker att det är viktigt att 

medarbetarna har möjlighet att komma med input och synpunkter. Hon berättar att 

”Jag försöker undvika situationer beslut eller liknande kommer som ett färdigt paket 

och “nu ska vi göra såhär””. Karin menar att hon försöker resonera med 

medarbetarna och ta sig tid för att hjälpa medarbetarna framåt om de inte förstår sin 

uppgift eller om man gör en förändring. Simon menar att kommunikation hjälper till 

att öppna upp organisationen. Han berättar att  ”som VD måste jag förklara för 

medarbetarna vad som förväntas på ett tydligt sätt, om jag inte gör det märker jag att 

missförstånd sker oftare”. Sandra menar att ”..jag hoppas mina medarbetare vet att 

dom kan komma om de är något, min dörr är ju alltid öppen” Vilket tyder på att hon 

förutsätter att medarbetarna bär ansvaret att informera henne. 

 

Flera av intervjudeltagarna nämner tydligt ledarskap som en viktig faktor i deras 

ledarskap samt att man genom dialoger förmedlar en tydlig bild av vad som gäller. 

Klas säger: ”Det måste finnas någon som visar vägen och förser medarbetarna med 

en tydlig struktur och väg. Det är viktigt att den vägen är tydlig för alla. Som VD 

måste jag visa att vi är på väg mot målen och att detta är nästa steg”. Olle nämner 

även att ”en tydligare kommunikation ger en tydligare ledarroll, både officiellt och 

inofficiellt.” Även fast han fortsätter att berätta att: ”Jag försöker vara tydlig men jag 

har 276 anställda så jag vet inte alltid om alla är informerade”.  Sandra menar hon 

bemöter problem som uppstår genom att först lyssna, hon menar det är viktigt att 

lyssna och att sen fundera och ta tid och fundera över beslutet. Hon fortsätter med att 

berätta ” Jag lägger nog mer tid på att fundera över mina beslut, detta för att veta att 

jag kan stå för dem..men jag behöver nog bli bättre på att få bekräftelse från 
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medarbetarna att de förstår mitt beslut”. Leonardo menar att han strävar efter att alla 

ska förstå men att det inte alltid att det blir så. Han berättar att ”Beslut tas snabbt och 

sätts i rullning fort i mitt företag, om något händer eller beslutas på fredagskvällen 

kan bland kan folk läsa i tidningen om saker om saker som införs på 

måndagsmorgonen och då undrar medarbetarna varför de inte blivit informerade… 

men det går helt enkelt för fort ibland!”. I samtalen med respondenterna mynnar 

samtalen rörande kommunikation även i feedback, från både ledarens perspektiv och 

från medarbetarens perspektiv. Mot medarbetarna var ärlighet central i ledarnas 

utsagor. Isabelle säger: ”Jag som VD behöver inte sitta inne med alla svaren”. Simon 

och Klara menar att det är bättre att vara ärlig mot medarbetarna och be att man får 

återkomma efter att man har funderat och letat efter svaret eller bestämt sig för sitt 

beslut. Simon tar också upp ärlighet i kommunikationen ”Det är en viktig sak, 

ärlighet, och att inte linda in någonting, men man måste vara beredd på hur 

mottagaren reagerar, samt ha respekt och ärlighet för människan och funktionen”.  

 

Samtliga respondenter hade en liknande inställning till feedback. Alla intervjupersoner 

påpekar att det måste ges konstruktiv feedback. I samtalet om feedback till ledarna var 

kritik även centralt i samtalen, inställningen till kritik och hur ledarna förhåller sig till 

kritik. Anders menar ”Om man inte kan ta åt sig kritik så har man stannat och kan 

inte utvecklas.” Sofia gör en koppling mellan kritik och att lyssna. Hon berättar att 

”Varje dag lär man ju sig någonting nytt om man bara lär sig att lyssna på andra 

människor ”. Leonardo reflekterar över att ingen egentligen tycker om kritik men att 

den ändå är nödvändig. Leonardo säger att ”…Vem gillar kritik? Men om man inte tar 

in kritiken har man stoppat sin utveckling. Ingen människa är perfekt och ingen kan 

allt. Men om man tror att man kan allt och så har man misslyckats”.  

4.4.3 Analys av kommunikation  

Analysen kopplar samman det teoretiska temat, teorin och det empiriska temat, vilket 

illusteras i figur 13.  

Figur 13- Analys Kommunikation 

Enquist (1994) menar kommunikation är en central del av ledarskapet. Detta påvisades 
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även i praktiken i samtalet med ledarna. Samtliga respondenter betonade vikten av 

kommunikation i deras ledarskap. Isabelle berättar att ”ledarskap handlar om 

kommunikation, samtal och dialog”. Olle nämner även betydelsen av en tydlig 

kommunikation för ledarskapet. Olle berättar att ”en tydligare kommunikation ger en 

tydligare ledarroll, både officiellt och inofficiellt.” Nilsson och Waldemanson (2011) 

talar om vikten att lyssna för att skapa en bra kommunikation. Vilket samtliga 

respondenter belyste, speciellt Isabelle då hon berättar att ”Det är lika viktigt att 

berätta och förklara för sina medarbetare som det är att lyssna”.  

I teorin var kommunikationsprocessen central. Dahlkwist (2012) menar att en 

kommunikationsprocess uppstår när en sändare muntligt, skriftligt eller kroppsligt 

framför ett budskap till en mottagare. Kommunikation handlar främst om att 

tydliggöra och förstå varandra (Enquist, 1994). Jacobsen och Thorsvik (2002) menar 

att när mottagaren uppfattar meddelandet så som sändaren menat sker effektiv 

kommunikation.  

Gilley (2005) argumenterar för att kommunikation är en avgörande aspekt i 

organisatoriska förändringar. Van Dierendonck, Haynes, Borrill & Stride (2007) 

skriver att man som ledare måste ta del av medarbetarnas åsikter för att kunna utveckla 

organisationen. Ekstam (2002) menar att ledaren ska förmedla informationen så snart 

det är möjligt och låta medarbetarna ställa frågor och ifrågasätta det som informeras, 

det ger feedback tillbaka att medarbetarna förstått budskapet. Vilket exempelvis Eva 

påpekar ”Jag försöker förstå deras tankar, och när jag fattar det försöker jag ställa 

massa frågor och få upp alla kort på bordet och sen kanske vi måste skruva på saker, 

jag är väldigt öppen för att ändra mig och kanske skruva på saker och ting. ”. I Evas 

utsaga framgår effektiv kommunikation. Då hon strävar efter att mottagaren eller 

mottagarna ska uppfatta meddelandet så som hon, sändaren, menar. Effektiv 

kommunikation var något som var centralt i flera av respondenternas utsagor. 

Exempelvis betonar Klara att hon öppnar upp för att medarbetarna ska få ställa frågor 

på sin nivå. Karin tycker att det är viktigt medarbetarna har möjlighet att komma med 

input och synpunkter. Hon berättar att ”Jag försöker undvika situationer beslut eller 

liknande kommer som ett färdigt paket och nu ska vi göra såhär”.  

 

Ekstam (2002) förklarar att ledaren har en nyckelfunktion i kommunikationsprocessen, 

vilket innebär att ledaren ska göra allt den kan för att skapa de bästa förutsättningarna 
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för att nå ett önskat resultat. Ekstam (2002) menar att det är ledarens ansvar att 

förmedla kunskap, formulera tydliga mål och visa förståelse för dessa mål och 

tillsammans med medarbetarna försöka uppnå̊ dessa i praktiken. Detta påvisades i alla 

respondenternas utsagor då samtliga betonade vikten av att förmedla kunskap, 

formulera tydliga mål och visa förståelse för målen och tillsammans med 

medarbetarna försöka uppnå̊ dessa i praktiken. Eva berättar att ”Man kan be 

medarbetarna göra saker som är läskiga och svåra men inte saker som är omöjliga”. 

Klas utsaga är också i samklang med Ekstam (2002), då han menar att som VD måste 

han som visa vägen och förse alla medarbetare med en tydlig struktur och väg mot 

målen.  

 

Isaacs (1999) menar att kommunikationen bör vara öppen för att alla ska veta vilka 

mål företaget har. Klara menar också att det är viktigt att efter man har kommunicerat 

tydligt att vara med hela vägen och att följa upp. ”Medarbetarna ska inte känna att det 

bara blir på ett visst sätt utan de måste vara med i processen. För att de ska bli en bra 

implementering måste man ha tid att följa upp”. Benedict (2007) håller med om att 

ledarens ansvar är att förklara och övertyga sina anställda till varför det behövs en 

förändring eller varför ett beslut är fattat. De anställdas acceptans och deltagande är 

avgörande för att en implementation ska lyckas. 

 

Intervjupersonernas svar stämmer även med vad Benedict (2007) skriver om att 

ledaren måste informera om hur förändringen kan påverka organisationen samt vem, 

hur och varför något eller någon blir påverkad av förändringen. Vilket också 

inkluderar förändringens påverkan på varje enskild anställd. Anders berättar att 

”..exempelvis i en organisationsförändring, som i många fall kan innebära nya 

positioner kan det innebära att folk att blir upprörda och att det blir missförstånd. 

Kommunikation är då nyckeln, även med folk som inte har med just det att göra 

annars kan det uppstå diskussioner internt”. Som Anders resonerar håller Isaacs 

(1999) med och menar att respekt samt en rak och tydlig kommunikation bidrar till att 

medarbetarna kan arbeta som ett team och därmed att kan konflikter undvikas. Om 

medarbetarna inte förstår vad ledaren menar uppstår lättare missförstånd och detta kan 

skapa problem i organisationen. Det är något som respondenten Simon också märkt i 

sin VD roll då han säger att ”som VD måste jag förklara för medarbetarna vad som 

förväntas på ett tydligt sätt om jag inte gör det märker jag att missförstånd sker 
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oftare”. Vilket är i samklang med Isaacs (1999) men också Ekstam (2002) som menar 

att ledarna inte bör linda in budskapet då risken finns att medarbetarna missuppfattar 

budskapet vilket kan leda till konflikter i organisationen.  

 

Ekstam (2002) menar att det går att kombinera rakhet, empati och förståelse. Samt att 

peka på de möjligheter och positiva saker som trots ett negativt besked eller en 

organisationsförändring som innebär negativa konsekvenser (Ekstam 2002).  Simon 

berättar ”..när en medarbetare kommer med ett problem, oavsett om det är personligt 

eller har med arbetet att göra försöker jag sätta mig in och förstå hur de tänker”. 

 

Alla ledare förutom Sandra, Olle och Leonardo antydde att de använder 

tvåvägskommunikation. Liksom Dahlkwist (2012) menar de att 

tvåvägskommunikation är fördelaktigt då mottagaren kan ställa frågor då budskapet är 

otydligt för att undvika missförstånd. Sandra berättar att” Jag lägger nog mer tid på 

att fundera över mina beslut, detta för att veta att jag kan stå för dom..men jag 

behöver nog bli bättre på att få bekräftelse från medarbetarna att dom förstår mitt 

beslut”. Vilket kan tolkas som att hon tillämpar envägskommunikation snarare än 

tvåvägskommunikation. Olle och Leonardo tillämpar istället en 

envägskommunikation. Olle menar att hans organisation är stor med 276 anställda så 

han vet inte om alla är informerade. I kontrast menar Eva att hon vill att folk ska förstå 

inte att folk bara ska ”fatta”. Vilket Dahlkwist (2012) också poängterar genom att 

skriva att det är skillnad mellan att ha fått information och att vara informerad och om 

det inte sker någon feedback är det svårt att veta om mottagaren tagit del och förstått 

informationen. Leonardo berättade att beslut tas snabbt och sätts i rullning fort i hans 

företag och att undrar medarbetarna ibland undrar varför de inte blivit 

informerade.Dahlkwist (2012) menar att envägskommunikation är det mest effektiva 

vid snabba beslut. Så i Leonardos organisation kan det argumenteras att det lämpar sig 

att använda envägskommunikation. Med bakgrund till storleken på Olles organisation 

jämfört med resterande respondenter så kan det motiveras att envägskommunikation 

lämpar sig bäst. Detta då det naturligt känns enklare att få bekräftelse från mottagaren 

om det är färre mottagare. Även Leonardos organisation har fler anställda än 

resterande respondenter (50). Ur detta kan en möjlig slutsats dras att det i praktiken är 

svårt att tillämpa tvåvägskommunikation i större organisationer.  
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Det som skilde sig inom kommunikation var om respondenterna använde sig av 

envägskommunikation eller tvåvägskommunikation. Sammanfattningsvis använde sig 

Olle, Sandra och Leonardo sig av envägskommunikation. Således använde sig Eva, 

Isabelle, Simon, Karin, Anders, Klara, Klas och Sofia utav tvåvägskommunikation. I 

princip alla respondenter som hade en Vid tolkning av EI begreppet tillämpade alltså 

tvåvägskommunikation.  

 

4.5 Motivation  
I detta avsnitt presenteras det empiriska temat motivation med en uppdelning på 

ledarnas motivation och medarbetarnas motivation. Temat avslutas med en analys 

som kopplar samman det teoretiska temat, teorin och det empiriska temat. 

4.5.1 Ledarnas motivation  

Respondenternas motivationsfaktorer skilde sig till viss grad. Majoriteten av 

respondenterna motiverades av tillväxt och utveckling. Utveckling innefattar både sig 

själva, medarbetarna och företaget. Sofia berättar ” Det motiverar mig att lära mig nya 

saker varje dag, även om jag varit chef länge vill jag hela tiden utvecklas och lära mig 

nya saker.” Anders drivkraft är att han tycker att det är roligt att utveckla sig själv, 

företaget och människor. Han berättar att ”Jag tycker om att bygga, bygga på min 

egen kunskap, bygga på medarbetarnas kompetens och bygga företaget”. Simon och 

Karin tycker att tillväxten är en del som motiverar då de arbetar med något som de kan 

utveckla hela tiden. I samtalet med Eva beskriver hon att hon att motiveras av 

utmaningar. Eva berättar ”Jag tycker det är kul när folk säger att det inte går, så fort 

någon säger att det inte går så måste jag prova det”. Eva fortsätter med att berätta att 

utmaningar innefattar förändringar och att hon tidigare trodde att alla älskade 

förändring, även att hon själv gjorde det. Simon och Karin tycker även det är 

motiverande att jobba mot mål och att se företaget växa.  

Likt Anders och Simon tycker Sofia att ”Det är väldigt kul att utveckla andra och att 

se människor utvecklas”. Eva och Leonardo menar också att de motiveras av att 

utveckla andra människor. ”Det är kul att se människor utvecklas och de antar nya 

saker och att de tycker det är roligt att gå till jobbet varje dag” säger Eva. Klaras och 

Isabelle menar att de inte har haft någon speciell drivkraft att just bli VD utan har 

motiverats av att hjälpa människor och att de har brunnit för frågeställningen. Klara 

berättar att ”Jag brinner för att hjälpa människor och jag känner att jag har möjlighet 
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att göra det i mitt jobb”. Olle berättar att han motiveras av mål samt att se tillväxten i 

företaget. Klas menar att han tycker att det är kul när han ser att företaget klarat av 

något och ser resultat. Sandra betonar att hon motiveras av att se företaget växa, likt 

Eva motiveras hon utav utmaningar. Sandra berättar att  ”Jag gillar att hitta nya 

möjligheter och sätt att lösa saker.” Sandra menar även att hon motiveras av 

konkurrenter.  

Sammanfattningsvis tycker Anders, Simon, Sofia, Eva, Leonardo, Karin, Isabelle och 

Klara att utveckling av företaget, sig själva och medarbetarna motiverar dem. En del 

nämner även att dem drivs av att hjälpa människor och för frågeställningarna företaget 

jobbar med. Delvis i kontrast till Olle, Sandra och Klas som motiveras mer av resultat 

och mål. 

4.5.2 Analys av ledarnas motivation 

Analysen kopplar samman det teoretiska temat, teorin och det empiriska temat vilket 
illustreras i figur 14.  

 
Figur 14- Empirisk analys av ledarnas motivation 

Motivationsfaktorerna som ledarna nämner är även återkommande i teorin. Enligt 

Drakenberg (1997) är att ständigt lära sig något nytt en stark motivationsfaktor. Vilket 

påvisas i praktiken då Sofia berättar ” Det motiverar mig att lära mig nya saker varje 

dag, även om jag varit chef länge vill jag hela tiden utvecklas och lära mig nya 

saker”. Drakenberg (1997) menar att faktorer som lockar människor att bli 

företagsledare har med arbetets omfattning och komplexitet att göra samt att det finns 

möjlighet att uträtta något och att konkret se resultatet av sina prestationer. Detta 

stämmer överens med Olle, Sandra, Klas, Simon, Anders och Karins åsikter. Det kan 

argumenteras att genom att se människor växa och rent konkret se att de klarar av nya 

saker kan ledarna även se resultatet av sina prestationer. Drakenberg (1997) menar att 

chefskapet är utmanande, spännande och kräver engagemang och det är lätt att se ifall 

man utvecklas, blir duktigare och mer kompetent. Vilket alla intervjupersoner 

påpekar- att de har vuxit och lärt sig över tid.  

Men Drakenberg (1997) poängterar även att det som motiverar dig motiverar kanske 

inte har samma påverkan på andra. Detta är ett misstag chefer stundtals gör, de tror att 
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andra är lika motiverade av till exempel en förändring som de själva är. En av 

intervjupersonerna som nämner detta är Eva, hon förklarar att innan trodde hon att alla 

älskade förändring precis som hon själv gör. En annan av intervjupersonerna som 

nämnde detta var Isabelle. Hon förklarar att det är lätt att utgå från sig själv och att 

detta är för då ledaren bör beakta just den anställdas intresse och vad hans eller hennes 

behov är, vilka kan skilja sig väsentligt från de man själv har.  

 

SDT menar att den inre motivationen är den typ av motivation vi bör sträva efter att 

uppleva då den leder till en känsla av meningsfullhet och tillfredsställelse. Vidare att 

individen drivs av lärande och den upplevda känslan av glädje i att utföra en uppgift 

(Deci & Ryan 2002). Detta påvisas i praktiken då ledarna med Vid tolkning menar att 

de motiveras av mer inkluderande faktorer och med ett mer känslomässigt perspektiv 

såsom; utveckling av medarbetare, utveckling av sig själv, hjälpa människor, brinner 

för frågeställningarna inom företaget. Respondenterna som har en Vid tolkning av EI 

begreppet nämner även några motivationsfaktorer som respondenterna har en snäv 

tolkning gör. Samtliga respondenter nämner att de motiveras utav att se företaget växa. 

De respondenter som har en Snäv tolkning av begreppet har dock motivationsfaktorer 

som är mer resultatorienterade i kontrast till respondenter med en mer Vid tolkning. 

Exempelvis tolkas det i Klaras utsaga som har en Vid tolkning av begreppet att ”Jag 

brinner för att hjälpa människor och jag känner att jag har möjlighet att göra det i 

mitt jobb” att hon finner att arbetet ger henne en känsla av meningsfullhet och 

tillfredsställelse. Majoriteten av respondenterna uttryckte också att de drivs av lärande, 

Anders belyser detta genom sin tolkning av motivation. I kontrast till detta finns yttre 

motivation som istället drivs av yttre incitament till att utföra en uppgift, exempelvis 

hot om konsekvenser, lön, belöningar eller press från omgivningen. Sandra var den 

enda respondenten som menade att hon även motiveras av konkurrenter vilket kan 

tolkas som ett yttre incitament.  

4.5.3 Medarbetarnas motivation 

Majoriteten av respondenterna menar att som ledare förstå medarbetarnas känslor, 

behov och perspektiv främjar medarbetarnas välbefinnande. Dessutom att sådana 

förutsättningar många gånger resulterar i att medarbetare presterar bättre, samt att de 

känner att deras kompetens och välbefinnande är av värde för företaget. Detta ansåg 

majoriteten av respondenterna som motiverande. Anmärkningsvärt är att alla påpekar 

att även viljan är viktig. Isabelle menar ”Det handlar mycket om att viljan att vilja 
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förstå och jag tror att det är en viktig faktor till medarbetarnas motivation och 

välmående”. Klara säger att hon anser att hon har en ganska bra förmåga att vilja 

förstå andra människor. Klara menar att desto mer erfarenhet hon får ju mer inser hon 

att alla människor är väldigt speciella och komplexa. Hon berättar att ”En stor del av 

mitt arbete går ut på att fundera på hur människor fungerar och hur relationer är och 

hur människor blir påverkade av olika saker.” Klara menar även att det finns mycket 

mer att lära sig och träna på då hon ständigt förvånas över hur människor uppfattar 

saker olika. Leonardo ser inte sina medarbetare som underställda utan han menar att 

”Vi är en samverkan”.  Om de känner sig sedda och uppskattade leder det till mycket 

bättre resultat. I sitt ledarskap brukar han ha slogan – ”I see you” - jag ser dig. Han 

menar att orden betyder ”Jag ser dig inte bara som exempelvis arbetsterapeut utan jag 

ser dig som människa. Jag ser dina behov och dina problem och är med dig”. 

Leonardo menar att alla medarbetare är väldigt inflätade i verksamheten. ”Vi är som 

en familj”. Respondenten Sandra reflekterade över att hon stundtals har en sämre 

förmåga till att förstå medarbetarnas känslor, behov och perspektiv . Sandra berättar 

att “Ofta kan jag nog det men om jag blir otålig och lite irriterad har jag nog en 

sämre förmåga till det. Mina kunder blir ju som mina anställda, de ska jag också 

övertyga, jag vill få de till det som är bäst för dem. Men mår någon annan bra mår jag 

också bra. Jag tror jag är lite lurig på det, jag kan om jag vill, men otåligheten kan ta 

över och det är inte bra”.  

 

Dock medger alla intervjupersoner att yttre motivation såsom ekonomisk belöning och 

andra aktiviteter som tillför värde är en del av alla deras verksamheter. Klas berättar 

att ”….vi har infört bonusar inom företaget, vilket jag tror motiverar anställda för den 

är baserad på deras prestation under året”. Karin påpekar att ”Vi firar ofta med 

någon rolig aktivitet för de anställda om det har gått bra.” 

4.5.4 Analys av medarbetarnas motivation 

Analysen kopplar samman det teoretiska temat, teorin och det empiriska temat vilket 
illustreras i figur 15. 

Figur 15- Empirisk analys av medarbetarnas motivation 
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Alla intervjupersoner menar att inre motivation är viktigt för drivkraften och 

motivationen hos deras medarbetare. Dock medger de även att ekonomiska incitament 

och yttre motivation är nödvändigt för att stimulera kärnverksamheten. Det de säger 

överensstämmer med Self Determination Theory (Deci & Ryan 2000) då teorin menar 

att yttre motivation, såsom ekonomiska incitament, mycket väl kan motivera 

människor men att de allra flesta behöver motiveras inifrån för att ha möjlighet att 

skapa mening av sitt arbete, men även för att känna tillfredsställelse eller personlig 

utmaning för utförandet av uppgiften i sig. Detta överensstämmer med 

respondenternas utsagor då flera av respondenterna visade på att deras medarbetare 

motiveras av yttre motivation. I Klas utsaga berättar han om bonusar och Karin menar 

att hennes företag firar med roliga aktiviteter. Vilket är grundläggande men inte 

nödvändigtvis vad som stimulerar motivationen och ökar drivkraften hos 

medarbetarna enligt Deci och Ryan (2000). Blomquist & Röding (2010) menar att det 

som ledare är enklast att arbeta med den yttre motivationen. Något som är svårare är 

att arbeta med medarbetarnas inre motivation. För att som ledare arbeta med inre 

motivation kräver att man vet en del om sina medarbetare, vilka behov de har, och vad 

som ökar deras självkänsla. Likaså begreppet EI att utöva ”tuff empati” ge 

medarbetarna vad de behöver men inte nödvändigtvis vad de vill ha. Då måste man ha 

kännedom om vad var enskild medarbetare behöver (Blomquist & Röding, 2010) . 

Klara berättar att ”En stor del av mitt arbete går ut på att fundera på hur människor 

fungerar och hur relationer är och hur människor blir påverkade av olika saker.” 

Leonardos beskrivning kan motverka användandet av yttre motivationsmedel.   

Han berättar att ”Jag ser dig inte bara som exempelvis arbetsterapeut utan jag ser dig 

som människa. Jag ser dina behov och dina problem och är med dig”. Utifrån teorin 

kan användandet av yttre motivationsmedel resultera i att medarbetaren inte känner sig 

sedd och därmed motiverad att prestera högre resultat (Deci & Ryan 2000). I Evas 

utsaga om skillnaden på chef och ledare påpekar hon även övergången från yttre till 

inre motivationsmedel. Eva berättar ”Som chef använder man makt mer..att man kan 

hota med lön, karriärsmöjligheter och att dom kan få sluta. Däremot som ledare 

använder man mer positiv förstärkning, medarbetarna ska känna att det är roligt att 

jobba och att de vill göra uppgiften i fråga”. 

 

Ytterligare en aspekt i detta handlar om medarbetarnas möjlighet att påverka diverse 

beslut. Fernet, Austin och Vallerand (2012) menar att autonom motivation har ett 
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positivt samband med hängivenhet och engagemang och när individer har möjlighet 

att själva påverka och välja, medför det en vilja att deltaga och utföra.  Resultatet från 

deras studie menar på att när individer har möjlighet att själva påverka och välja, 

medför det en vilja att deltaga och utföra. Samtliga intervjupersoner anser att det är 

viktigt att ge medarbetarna förtroende, ansvar och en möjlighet att göra sin röst hörd 

vilket är i enlighet med det demokratiska transformella ledarskapet, samt att denna 

möjlighet bidrar till ökad inre motivation. Nästan alla av intervjupersonerna menar att 

de lämnar mycket utrymme för eget ansvar eller försöker göra det. Isabelle påpekar 

även i samtalet om ledarskap: ”Att få med folk frivilligt på saker och ting och kunna 

inspirera folk att gå åt ett visst håll och det är inte alltid så enkelt, det är en stor 

utmaning”. Exempelvis är Isabelles utsaga i samklang med med Fernet, Austin och 

Vallerand (2012) strävar eftersom hon strävar efter autonom motivation, vilket även 

gäller alla respondenter som utövar inre motivationsfaktorer. Fernet, Austin och 

Vallerand (2012) menar att autonom motivation inte bara gynnar engagemang utan 

innebär också att känslomässig utmattning motverkas. När medarbetarnas 

grundläggande psykologiska behov tillgodoses optimeras både motivation och 

prestation. Sammanfattningsvis använder samtliga respondenter inre och yttre 

motivationsfaktorer. Dock så belyser Anders, Simon, Sofia, Eva, Leonardo, Isabelle 

och Klara att de vill använda inre motivationsfaktorer också. Exempelvis menar 

Isabelle att ”Det handlar mycket om att viljan att vilja förstå och för jag tror det är en 

viktig faktor till medarbetarnas motivation och välmående”. 

Alltså visade majoriteten av respondenterna i Kategori Vid en stark tro på inre 

motivation, och många innehar även en förståelse för hur man med hjälp av 

emotionella aspekter kan stimulera detta. Vilket är i samklang med McGinnis (1985) 

som menar att motivation utgör en önskan om att tillfredsställa behov. Om en 

människa har motivation, drivs och stimuleras denne på ett visst sätt och får därmed 

saker gjorda (McGinnis, 1985). Därmed kan kopplingen dras att om motivation utgör 

en önskan att tillfredställa behov kan därmed önskan om att vilja förstå behoven vara 

av vikt. Vilket respondenterna med Vid tolkning av EI begreppet antydde till. 

Respondenterna med Vid tolkning tillämpade även inre motivation och strävade efter 

autonom motivation. Det kan då argumenteras att företagsledare med en vidare 

kännedom om EI begreppet strävar efter autonom motivation hos deras medarbeterare, 

vilket enligt Fernet, Austin och Vallerand (2012) även motverkar känslomässig 

utmattning hos medarbetarna. 
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4.6 Ledarskapstilar  

I detta avsnitt presenteras det empiriska temat ledarskapsstilar. Temat avslutas med 

en analys som kopplar samman det teoretiska temat, teorin och det empiriska temat 

som i slutet av avsnittet mynnar ut i EI kompetenser. Återigen bör det belysas att 

ordningen är ombytt då ledarskapsstilar nu kommer efter kommunikation och 

motivation har presenterats, i kontrast till hur del två i den teoretiska referensramen 

presenteras. Detta för att det anses att ledarnas kommunikation och motivation ligger 

till grund för vilken ledarskapsstil de utövar. Då studien strävar efter att få en 

summarisk bild av företagsledarnas ledarskapsstilar och följaktligen EI kompetenser 

som relaterar anses denna ordningsföljden mer lämplig för analys.  

Isabelle anser att hon nästan konstant kommunicerar sina budskap, visioner och mål 

för att övertyga sin arbetsgrupp men att ibland måste man förmedla dem mer tydligt. 

Isabelle berättar exempelvis att just nu i organisationen har de haft många nyanställda 

och då berättar hon att hon trodde att de nya vet hur de har haft det men då visade de 

sig ha en stor effekt när hon både bildligt och muntligt berättade hur hon ville ha 

organisationen med mål och sen att alla diskuterar tillsammans. Hon menar att ”Det är 

inte bara jag som ska prata om målen utan alla andra måste få jobba med det också.” 

Simon menar att han försöker få sina medarbetare att ta för givet att det är deras idé, 

när jag går in och pratar med dem och ibland hör man idéen igen från de själva 

”Indirekt förmedla mina idéer och hör från dem sen”. 

 
Eva ser sina främsta styrkor som glad, positiv och tydlig med mål. Hon tror att hennes 

anställda ser henne som driven men rörig. Anders och Leonardo ser sig själva som 

positiva och glada, de skojar mycket på arbetsplatsen. Anders tycker även att han är en 

snäll ledare, att han är tydlig för det mesta och bra på att känna av folk. Isabelle tror att 

hennes medarbetare skulle beskriva henne som engagerad, öppen och rak när det 

behövs. De främsta styrkorna är att hon är engagerad i frågorna i företaget men också 

inspirerande och förstående. Hon gillar att inspirera folk och sälja in det företaget ska 

göra för att nå visionen och målet. Isabelle ”Jag är inte någon som bara dundrar på 

och vill att man ska nå ett mål mot alla odds utan jag är mer förstående”.  Isabelle 

förklarar att det är viktigt att ha en tydlig plan. Karin tror att hennes anställda skulle 

beskriva henne som ganska lugn och inte speciellt hård. Hon menar att hon inte säger 

”så här ska det vara” utan tvärtom försöker hon lyssna in och förstå samt vara 
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ödmjuk. Hon tror även en styrka är hennes tidigare erfarenhet från verksamheten, hon 

vet vad arbetet går ut på. Hon har även lärt sig av erfarenhet att det stundtals kan vara 

komplext att jobba med människor. Karin berättar att ”det är inte är alltid lätt när 

man jobbar med människor.. det är inte en väg som passar alla och jag måste anpassa 

sitt ledarskap till medarbetarna”.   

Klara tycker det är viktigt att man som ledare är närvarande, inte nödvändigtvis fysiskt 

men att man ändå har koll över verksamheten och sina medarbetare. Hon tycker det är 

viktigt att kunna ge klara besked och vara tydlig. Klara menar att ”det inte bara är 

bestämma saker utan man måste anpassa saker med personen som faktiskt jobbar med 

det och få insikt på hur medarbetarna tycker och tänker”. Sofia vet att hennes 

anställda skulle beskriva henne som rak, tydlig och närvarande. Hon berättar även att 

”Jag lämnar mycket utrymme för eget ansvar och kan snabbt sätta mig in i olika 

situationer”. En annan del i hennes ledarskap anser hon är att få andra människor att 

inse att alla tycker olika och hur man kan hantera sådana situationer. Vilket Sofia 

anser att det utvecklar både medarbetarna och henne som ledare, att få och ge input.  

Eva menar att när företaget står inför nya utmaningar måste man först se att målen är 

realistiska att nå och att man har rätt verktyg för att kunna nå målen. Eva menar om 

man stöter på hinder så får man analysera om man har rätt verktyg och då handlar det 

först om identifiera vilka hinder det handlar om egentligen, ofta kan det ju sitta i 

huvudet hos medarbetarna. Sen att fråga sig: ”Vad har vi för resurser? Är det bara att 

köra eller behöver vi pengar, kunskap eller personal innan vi kan ta oss igenom det?  

Och det är där man bygger förtroende”. Simon menar att han försöker förstå 

människor för att få ut deras fulla potential. Sandra menar att hennes främsta styrkor 

som ledare är hennes driv, att hon är målfokuserad och att hon kan övertyga både 

medarbetare och kunder så att de känner sig delaktiga. Men att drivet kan leda till att 

det händer mycket runt omkring henne och hon vill väldigt mycket. ”Om jag förstår 

att jag har varit för snabb och att mina medarbetare kommer av banan i det höga 

tempot brukar jag försöka att fånga upp dem”.  Hon reflekterar även att hennes 

anställda kan se henne som för hård. Klas inställning till utmaningar var inte lika 

inkluderande som resterande respondenter, han berättar:” Jag tycker det är kul med 

nya ideer och utmaningar men alla tycker ju inte det…och tycker inte de anställda att 

om situationen eller inte tycker att det är viktigt struntar jag nog i dem.. men innan 

försöker jag få med mig medarbetarna på banan om  jag är övertygad”.  
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4.6.1 Analys av ledarskapsstilar  

Analysen kopplar samman det teoretiska temat, teorin och det empiriska temat vilket 

illustreras i figur 16. 

Figur 16- Analys ledarskapsstilar 

Utöver empirin som presenteras för respondenternas ledarskapsstilar inkluderas även 

den empiriska analysen från ledarskap, kommunikation och motivation i analysen om 

ledarskapsstilar.  

 

Transformellt ledarskap bygger på att chefen skall fungera som en förebild för sina 

anställda. Ledare kan skapa förtroende hos medarbetarna genom att tydligt och 

övertygande kommunicera ut en vision (Holladay & Coombs, 1993). Vidare menar 

Bass (1999) att organisationer har förstått att det inte längre går att anta att anställda 

ska känna ett accepterande av dess mål, utan att ledare även måste anpassa den 

enskilda individens intresse och värderingar till organisationens. Ett sätt att göra detta 

är att skapa förtroende för ledningen, så att individen ska kunna identifiera sig med 

organisationen. 

Flera av respondenterna menar att som ledare behöver man bygga upp ett förtroende. 

Klara menar ”..att vara ledare är något man förtjänar genom att man måste förtjäna 

sitt förtroende”. Leonardo inser även att han måste arbeta som en förebild då han 

säger ” ..som ledare ska man få medarbetarna att följa sin ledare genom att de 

identifierar sig med sig med dig.. vilket leder till att ledare då har mycket krav på 

sig”.  Flera respondent belyser vikten av att skapa förtroende genom att Leonardo 

menar att ”..det handlar inte om att kunna regler och få folk att jobba utan att 

inspirera medarbetarna till att vilja jobba samt att få folk att följa med i företagets 

riktning”. Detta har Eva insett då hon inser att målen måste vara realistiska att nå och 

att ibland kan man behöva ytterligare resurser för att nå målen. Hon har även insett att 

man som ledare bygger förtroende genom att ha en realistisk syn på organisationens 

behov samt medarbetarnas kapacitet grundat på förutsättningarna de har. Hon berättar 
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att det hela tiden måste framgå att ledaren förstår förutsättningarna gruppen står inför 

för att klara målet. Hon berättar att ”Man kan be medarbetarna göra saker som är 

läskiga och svåra men inte saker som är omöjliga”. Samtliga ledare i undersökningen 

ansåg att tydlighet är viktigt och det är så de är som ledare. Även att alla ledare 

försöker att linjera sina anställda mot samma mål. Men eftersom respondenterna i 

Kategori Vid mer strävade efter tvåvägskommunikation än Kategori Snäv kan 

antagandet dras att de övertygar och kommunicerar sin vision tydligare så att alla 

förstår. En transformell ledare kan också̊ använda sig av förstärkningar, positiva 

liksom negativa, men skillnaden från transaktionella ledare är att de vill inte bara se 

till att medarbetaren utför sin uppgift utan även att hon eller han utvecklas och lär sig 

av sin framgång eller av sitt misslyckande (Avolio & Bass, 1995). Bass (1999) skriver 

att i och med att det transformella ledarskapet jobbar för att utveckla individen samt 

främjar självständighet. Vilket ledarna i med Vid tolkning av EI begreppet visade då 

de motiveras av att se sina medarbetare utvecklas. Anders belyser detta genom sin 

tolkning av motivation. Självständighet visades i Sofias uttalande hon menar att hon 

lämnar utrymme för eget ansvar.  

De ledare som visste mycket om EI förespråkar också ett intresse för sina 

medarbetares välmående och förespråkade att få med alla mot ett gemensamt mål. 

Respondenterna i Kategori Snäv försöker också få med sina sina medarbetare, dock 

var Klas den enda respondenten som sa  ”… tycker inte de anställda att om det eller 

tycker de är viktigt struntar jag nog i dem.” Detta motsäger Bass (1999) då Klas som 

ledare inte verkar anpassa den enskilda individens intresse och värderingar till 

organisationens och inte heller att de anställda ska känna ett accepterande av ett mål.  

 

Ett transformellt ledarskap är en utvidgning av transaktionellt ledarskap. En 

transformell ledare kan också̊ använda sig av förstärkningar, positiva liksom negativa, 

men skillnaden från transaktionella ledare är att de inte bara vill se till att 

medarbetaren utför sin uppgift utan även att hon eller han utvecklas och lär sig av sin 

framgång eller misslyckande (Avolio & Bass, 1995). I denna studien kan 

respondenterna egentligen differentieras mest med bakgrund till detta. Grundat på 

analysen i föregående avsnitt som undersökte de respondenter med Vid tolkning 

gentemot Snäv i förhållande till motivation kunde det framställas att respondenterna i 

Kategori Vid togs utvecklingen av medarbetarna i mycket större beaktning än i 

Kategori Snäv. Samt att dessa respondenterna i större utsträckning använder sig av 
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tvåvägskommunikation vilket även karaktäriserar en transformell ledare i 

undergruppen Intellektuell stimulans. Respondenterna i Kategori Vid menade även att 

delar av deras drivkraft  innefattar att hjälpa människor och att de brinner för saken 

företaget jobbar för vilket kan kopplas till undergruppen Autentisk ledarskap. Alla 

respondenter uppfyller kriterierna för undergruppen Autentiskt ledarskap inom 

transformellt ledarskap. Då respondenterna i båda kategorierna är passionerade för 

företagets utveckling men Kategori Vid passar mer in då respondenterna betonade att 

de brinner för företagets frågor mer än Kategori Snäv.  

Avilio och Bass (1995) menar att det handlar om att upptäcka medarbetarnas behov 

och utveckla var och ens potential och självkänsla för att få dem att prestera bättre. 

Vilket är i enlighet med Simons utsaga då han menar att han försöker förstå människor 

för att få ut deras fulla potential. Detta kan kopplas till underkategorier Individuell 

omtanke och Inspirerande motivation. Den transformella ledarstilen strävar efter att 

vara en ödmjuk ledare som ser sina medarbetare istället för att styra verksamheten 

med järnhand. Ledarna uppmuntrar till en välkomnande kultur där medarbetarna 

uppmuntras till att tänka kreativt, något som kan kopplas till de transformella 

kriterierna gällande undergrupperna intellektuell stimulans och individuell omtanke 

(Bass 1999; Avolio & Bass 2000). Sandra har en snäv tolkning av begreppet 

reflekterade att hennes medarbetare kunde se henne som ”för hård” vilket kan kopplas 

till att hon styr verksamheten hårdare än resterande respondenter, baserat på deras 

utsagor. Exempelvis Klara tror att hennes anställda skulle beskriva henne som ”inte 

speciellt hård” och säger att “såhär ska det vara” utan lyssnar in och förstår vad de vill. 

Samt att hennes främsta styrkor som ledare ser hon som att hon lyssnar och är ödmjuk. 

Baserat på detta kan slutsatsen dras att Sandra faller mer in i den transaktionella 

ledarskapsstilen medan Klara passar in på den transaktionella. Däremot så använder 

alla respondenter inre och yttre motivationsfaktorer vilket kan jämföras med 

ledarskapsdimensioner Inspirerande motivation inom det transformella ledarskapet 

som skapar mening för och motiverar sina följare. Dessutom betonade Kategori Snäv 

mål, resultat och driv vilket kan argumenteras hjälper dom att sikta högt vilket också 

innefattar Inspirerande motivation. Även deras inställning till feedback kan kopplas 

till denna ledarskaps dimensionen. Exempelvis uppfyller dom inte kriterierna för 

undergruppen Intellektuell stimulans då det baseras på att de stödjer en 

tvåvägskommunikation och ett personligt samspel mellan ledare och medarbetare.  
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Resultatet skiljer sig även inom ledarskapsdimensioner Individuell omtanke då 

respondenterna i Kategori Snäv inte antydde till att de har ett genuint intresse för 

medarbetarna och att utveckla dem. Samt att de inte i samma utsträckning som 

respondenterna i Kategori Vid tar hänsyn till följarens individuella behov och 

drivkrafter.  

 

   Figur 17- Undergruppernas relation till respondenterna (egen illustration) 

Slutsatserna från analysen illustreras i figur 17 ovan där kategorierna är kopplade till 

ledarskaps dimensionerna med respektive undergrupp. Baserat på empirin dras 

teoretiska slutsatser att respondenter med Vid tolkning hade mer egenskaper som 

innefattade den transformella ledarskapsstilen. Respondenterna med Snäv tolkning 

hade till viss uträckning egenskaper som kan stämma in med den transformella 

ledarskapsstilen men grundat på att ledarna i dessa ansåg sig vara mer målorienterade 

och resultatorienterade kan dessa respondenterna kopplas även till den transaktionella 

ledarskapsstilen. De respondenter som hade en Vid tolkning uppfyllde alla 

undergrupper inom det transformella ledarskapet. Av dessa så menar Barling et al. 

(2000) att EI är positivt relaterad till tre komponenter av transformellt ledarskap; 

Autentiskt ledarskap, Inspirerande motivation och Individualiserad omtanke. Barling 

et al. (2000) rapporterade de högsta korrelationerna mellan EI och underkategorin 

Individuell omtanke, vilket indikerar att EI kategorin Empati. Inom Empati menar 

Barling et al. (2000) att undergruppen 4.a) Att förstå känslor är särskilt viktig för 

ledarskapsverkan. De underkategorier som respondenterna med Snäv tolkning av 

begreppet inte uppfyllde var Individuell omtanke och Intellektuell stimulans, varav 

Individuell omtanke är enligt Barling et al. (2000) korrelerat med EI kategorin Empati.   

I relation till denna studien borde det enligt Barling et al. (2000) vara så att de 

respondenter med snäv tolkning av EI begreppet och som inte kunde relateras till 

Individuell omtanke inte heller relatera till EI kategorin Empati. I samklang med 
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forskningsfråga två, ämnar studien till att undersöka hur företagsledarnas ledarskap 

relateras till EI. Därför analyseras härnäst ledarnas relaterade EI egenskaper.  

 

4.7 Analys av ledarnas relaterade EI kompetenser  
 
Då studiens andra frågeställning omfattar respondenternas ledarskap i relation med 

EI byggs analysen av EI kompetenserna på den tidigare empiriska analysen, detta 

illustreras i figur 18. Strukturen på detta avsnitt skiljer sig därför från föregående 

avsnitt då empirin inte inledningsvis presenteras utan föregående presenterad empiri 

är till grund för analysen. Strukturen är istället i följd med systemet av EI kompetenser 

som illustrerades i tabell 10 i teorin.  

Figur 18- Empirisk analys med relaterade EI-kompetenser 

Analysen är även indelad i respektive kategori inom systemet av EI kompetenserna, 

det sker även en segmentering av tabell 10 för att förtydliga för läsaren. Vidare är det 

enbart de kompetenser som är mer relaterade som diskuteras, för att klargöra detta är 

dessa kompetenser är även gulmarkerade. Således lyfts inte de delar som inte påvisar 

någon tillämpning av EI fram och har inte heller någon markering i tabellerna (6-10) 

som illustrerar EI kompetenserna. I de tabeller där det upptäcktes ett samband mellan 

respondenternas tolkningar av EI begreppet och koncepten har en markering med Vid  

respektive Snäv gjorts. I de kompetenser som enbart är gulmarkerade har det alltså 

inte funnits någon skillnad baserat på tolkningarna. Beskrivningar av kompetensernas 

innebörd förekommer endast då det ansågs behövas en förklaring till grund för 

analysen, för ytterligare förklaring refereras det till teori kapitlet (3.3.1).  

Personlig kompetens  
Personlig kompetens 

1.Självinsikt  

a) Emotionell medvetenhet 

b) Korrekt självbedömning  

c)Självförtroende  

Tabell 6- Självinsikt 

Teoretiskt tema
Ledarskapsteorier

Teori 
Emotionellt 
ledarskap 

Transformellt 
ledarskap 

Empiriskt tema
Ledarskapstilar 

EI 
kompetenser 
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1.Självinsikt  

1.a) Emotionell medvetenhet: Att urskilja sina känslor och effekterna av dem.  

Alla respondenterna visade på att dom har en någorlunda emotionell medvetenhet. 

Bland annat Simon, Klara och Sandra menar att det är bättre att vara ärlig mot 

medarbetarna och be att man får återkomma efter att man har funderat och bestämt sig 

för sitt beslut.  

 

1.b) Korrekt självbedömning: Att känna sina starka sidor och begränsningar  

Samtliga respondenterna belyste att de har lärt sig av erfarenheter vilket kompetensen 

korrekt självbedömning innefattar (Goleman, 1998). Människor med denna 

kompetensen är även öppna för uppriktig feedback och nya perspektiv, ständig 

inlärning och självutveckling (Goleman, 1998). I det empiriska temat motivation (4.5) 

framgick det att respondenterna med Vid tolkning menar att de motiveras av 

utveckling och ständig inlärning kontrast till respondenterna med snäv tolkning som 

inte nämnde ständig inlärning och självutveckling till samma grad. Korrekt 

självbedömning ger även uppriktig uppfattning om personens personliga styrka och 

begränsningar (Goleman, 1998). I samtalen rörande feedback relateras till denna 

kompetensen då flera av ledarna menade att genom att känna till sina begränsningar 

och följaktligen kunna ta kritik leder detta till självutveckling. Bland annat Leonardo 

belyser detta då han berättat att; ”Vem gillar kritik.... men om man inte tar in kritiken 

har man stoppat sin utveckling. Ingen människa är perfekt och ingen kan allt. Men om 

man tror att man kan allt och så har man misslyckats”. Mot medarbetarna var ärlighet 

central i ledarnas utsagor. I flera av respondenternas utsagor betonades det att de 

känner till sin personliga styrka och begränsningar då de berättar att erkänner att de 

inte behöver veta allt i sin VD roll. 

2.Självstyrning  

Personlig kompetens 

2.Självstyrning  

a) Självkontroll 

b) Pålitlighet  

c) Noggrannhet 

d)Anpassningsförmåga 

e) Innovationsförmåga  

Tabell 7-Självstyrning 
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2.d) Anpassningsförmåga: Flexibilitet i fråga om hantering och förändringar 

I det empiriska temat kommunikation (4.4) framgår EI kompetensen 

anpassningsförmåga i samtalet med respondenterna rörande förändring. Kompetensen 

innebär att vara öppen för nya idéer och metoder och flexibel i sin reaktion på 

förändring. Människor med denna kompetens klarar smidigt av krav av många slag, 

växlande prioriteringar och snabba förändringar. (Goleman, 1998). Samtliga 

respondenter uttryckte att de är flexibla i sin reaktion på förändring. Kraven av många 

slag tog i flera respondenterna utsagor form i att organisationsförändring kan innebära 

konflikter och missförstånd. Bland annat menade respondenten Anders att han 

bemöter kraven genom kommunikation. Flera av respondenterna menade även att 

deras styrka som ledare innefattar att de snabbt kan sätta sig in i olika situationer, detta 

diskuterades i det empiriska temat ledarskapstilar (4.6). I det empiriska temat 

motivation (4.5) berättade även flera av respondenterna att de är flexibla då de låter 

medarbetarna vara med och påverka vilket innefattar krav av många slag och växlande 

prioriterngar för att anpassa förändringen till medarbetarna.  

3. Motivation  

Personlig kompetens 

3. Motivation 

a) Presentationsvilja (Snäv)  

b) Engagemang 

c) Initiativförmåga 

d)Optimism 

Tabell 8-Motivation 

3.a) Presentationsvilja: Att sträva efter att bli bättre eller uppnå en viss 

presentationsnivå. Presentationsvilja innebär att människor med denna kompetensen 

är resultatorienterade, med en stark vilja att uppnå sina syften och mål (Goleman, 

1998). I det empiriska temat motivation (4.5) framgick det att alla respondenter 

motiveras utav resultat och mål. Dock visade respondenter med snäv tolkning av EI 

begreppet på att de är mer resultatorienterade än respondenter med vid tolkning. 

Exempelvis Isabelle menar att ”Jag är inte någon som bara dundrar på och vill att 

man ska nå ett mål mot alla odds utan jag är mer förstående” vilket tyder på att hon 

har ett mindre resultatinriktat förhållningsätt då hon tar hänsyn till medarbetarna.  
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3.b) Engagemang: Att ställa upp på eller sympatiseras med gruppens eller 

organisationens mål. Detta påvisades i alla respondenternas utsagor då samtliga 

betonade vikten av att förmedla kunskap, formulera tydliga mål och visa förståelse för 

målen och tillsammans med medarbetarna försöka uppnå̊ dessa i praktiken.  

 

3.d) Optimism: Ihärdighet i fråga om att sträva efter mål trots hinder och motgångar 

Kompetensen påvisades i flera av respondenternas utsagor. I det empiriska temat 

Motivation (4.5) framgår det att flera påvisar kompetensen optimism. Bland annat 

betonar Eva och Sandra att de motiveras utav utmaningar. Eva berättar att; ”Jag tycker 

det är kul när folk säger att det inte går, så fort någon säger att det inte går så måste 

jag prova det”. Sandra berättar; ”Jag gillar att hitta nya möjligheter och sätt att lösa 

saker.”Men även Klas menar att han tycker att det är kul när han ser att företaget 

klarat av något och ser resultat. 

  Social kompetens  
4. Empati  

Social kompetens 

4.Empati 

a) Att förstå andra (Vid) 

b) Att utveckla andra (Vid) 

c)Serviceorientering 

d)Att hantera olikheter (Vid) 

e) Politisk medvetenhet 

  Tabell 9-Social kompetens 

4.a) Att förstå andra: Att ana andras känslor och perspektiv och visa ett aktivt 

intresse för deras bekymmer. Att förstå andra men även viljan att förstå andra var ett 

genomgående mönster i respondenternas utsagor. I det empiriska temat Motivation 

(4.5) framgick det att majoriteten av respondenterna anser att som ledare måste man 

förstå medarbetarnas känslor, behov och perspektiv vilket främjar medarbetarnas 

välbefinnande, detta ansåg även majoriteten av respondenterna vara motiverande. 

Anmärkningsvärt är påpekar de flesta av respondenterna att även viljan är viktig till att 

förstå är viktig. Att förstå andra var även till grund för inre motivation. 

Respondenterna med en mer Vid tolkning av begreppet visade alla en stark tro på inre 

motivation, och många innehar även en förståelse för hur man med hjälp av 

emotionella aspekter kan stimulera detta.  
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Även i det empiriska temat kommunikation (4.4) framgår EI kompetensen att förstå 

andra som central. Bland annat Eva berättar att ”Jag försöker förstå deras tankar, och 

när jag fattar det försöker jag ställa massa frågor och få upp alla kort på bordet och 

sen kanske vi måste skruva på saker, jag är väldigt öppen för att ändra mig och 

kanske skruva på saker och ting”. Vilket relateras till kompetensen Att förstå andra då 

människor med kompetensen visar känslighet och förstår andras synpunkter och de 

hjälper till utifrån förståelse av andras behov och känslor. I det empiriska temat 

ledarskapet (4.3) berättar också samtliga att oavsett vilken befattning medarbetarna har 

inom företaget ska det finnas chans att påverka beslut och processer. Flera av 

respondenterna ansåg att det viktigt att förstå medarbetarna eftersom alla ser saker på 

olika sätt och tycker och tänker olika. Klara menar att desto mer erfarenhet hon får ju 

mer inser hon att alla människor är väldigt speciella och komplexa. Hon berättar att 

”En stor del av mitt arbete går ut på att fundera på hur människor fungerar och hur 

relationer är och hur människor blir påverkade av olika saker”. Kompetensen ansågs 

dock vara problematiskt då flera av respondenterna ansåg att medarbetarna förväntar 

sig att de som ledare ska förstå allt och ha svar på allas problem. Sandra, Klas och Olle 

som hade en snäv tolkning av begreppet, menade att de stundtals upplever det som 

problematiskt att medarbetarna anser att de ska ha svar på allas problem.  Utifrån 

analysen av ledarnas egenskaper och ledarnas motivation är det mer respondenterna i 

Kategori Vid som strävar efter att förstå andra än respondenterna i Kategori Snäv. 

Kompetensen Att förstå andra innefattar även att lyssna och vara uppmärksam på 

emotionella ledtrådar (Goleman, 1998).   

 

Vilket var ett genomgående mönster som visades hos samtliga respondenter i det 

empiriska temat kommunikation (4.4) dock visar respondenterna med snäv tolkning 

mindre kompetensen Att förstå andra. Då exempelvis Sandra berättar att” Jag lägger 

nog mer tid på att fundera över mina beslut, detta för att veta att jag kan stå för 

dom..men jag behöver nog bli bättre på att få bekräftelse från medarbetarna att dom 

förstår mitt beslut”. I kontrast till flera av respondenterna med vid tolkning då det 

framgår i det empiriska temat Ledaskapsstilar (4.6) att alla respondenterna med vid 

tolkning uttryckte sig att kompetensen att förstå andra är centralt i deras ledarskap. 

Alltså relaterades EI kompetensen Att förstå andra till samtliga aspekter av 

företagsledarnas ledarskap men relaterade mer till respondenterna med Vid tolkning av 
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EI begreppet än de med snäv tolkning av begreppet. I det empiriska temat 

Ledaskapstilar (4.7) påpekade Klara att ”det inte bara är bestämma saker utan man 

måste anpassa saker med personen som faktiskt jobbar med det och få insikt på hur 

medarbetarna tycker och tänker”.Simon menar att han försöker förstå människor för 

att få ut deras fulla potential, Alltså relaterades EI kompetensen 4.a) Att förstå andra 

till samtliga aspekter av företagsledarnas ledarskap men relaterade mer till 

respondenterna med Vid tolkning av EI begreppet än de med snäv tolkning av 

begreppet.   

 

4.b) Att utveckla andra: Att ana andras behov av utveckling och bygga på deras 

förmåga. EI kompetensen Att utveckla andra var likt kompetensen Att förstå andra 

central i respondenternas utsagor. Respondenterna i Kategori Vid visade på mer vilja 

att utveckla andra baserat på att dessa ledarna motiverades och drev av att utveckla 

sina medarbetare och bygga på deras förmåga vilket diskuterades i det empiriska temat 

Motivation (4.5). I det empiriska temat motivation framgick det att respondenterna 

med Vid tolkning menar att de motiveras av mer inkluderande faktorer och med ett 

mer känslomässigt perspektiv som innefattade utveckling av medarbetare. I kontrast 

till respondenterna med snäv tolkning som inte nämnde utveckling av andra. I det 

empiriska temat ledarskapstilar (4.6) kopplades detta till ledarskapsdimensionerna 

Individuell omtanke inom transformellt ledarskap då respondenterna i Kategori Snäv 

inte antydde till att de har ett genuint intresse för medarbetarna och att utveckla dem. 

Samt att de inte i samma utsträckning som respondenterna i Kategori Vid tar hänsyn 

till följarens individuella behov och drivkrafter.  

 

4.d) Att hantera olikheter: Att se mångfalden som en möjlighet och samverka med 

många olika slags människor. Respondenterna med Vid tolkning av begreppet 

betonade denna kompetensen i deras utsagor mer än respondenterna med Snäv 

tolkning. Flera ansåg även att denna kompetensen är något de har lärt sig med 

erfarenhet. Bland annat menade respondenten Klara att desto mer erfarenhet hon får ju 

mer inser hon att alla människor är väldigt speciella och komplexa. Hon berättar att 

”En stor del av mitt arbete går ut på att fundera på hur människor fungerar och hur 

relationer är och hur människor blir påverkade av olika saker” vilket anses relatera 

till kompetensen 4.d) Att hantera olikheter.  
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5. Social förmåga  

Social kompetens 

5.Social förmåga 

a) Påverkan (Vid) 

b) Kommunikation 

c) Konflikthantering 

d) Ledarskap (Vid) 

e) Förmåga som 

förändringskatalysator 

f) Uppbyggnad av gemenskap 

g) Samverkan och samarbete 

h) Teamförmåga 

Tabell 10-Social förmåga 

5.a) Påverkan: Att utforma en effektiv taktik för övertalning. 

Majoriteten av respondenterna visar på att de använder kompetensen påverkan i sitt 

ledarskap som innebär att i fråga om inflytande kan ana eller till och med förutsäga sin 

publiks reaktion på sitt budskap och effektivt få alla att samverka för ett gemensamt 

mål. (Goleman, 1998).  Flera av respondenterna beskriver att som ledare måste man 

inspirera sina medarbetare att gå mot samma mål. I respondenternas utsagor i det 

empiriska temat ledarskapet (4.3) framgår det att respondenterna anser att förståelse 

ligger till grund för att utforma en effektiv taktik för övertalning. De respondenter med 

en mer Vid tolkning av EI begreppet belyste vikten av förståelse från medarbetarna för 

att få dem att sträva mot gemensamma mål.  När chefskapet och ledarskapet diskuteras 

i det empiriska temat ledarskapet (4.3)  med respondenterna framgår det i deras 

utsagor att ledarskapet har en koppling till EI kompetensen påverkan. Detta då flera 

ansåg att en effektiv taktik för övertalning sker snarare genom ”positiv förstärkning” 

än makt. De respondenter som utövade ledarskap mer än chefskap hade även en Vid 

tolkning av EI.  

Kompetensen Påverkan innebär även användandet av komplicerade strategier som 

indirekt inflytande för att bygga upp samförstånd och stöd. Vilket speciellt 

respondenten Simon visar i det empiriska temat ledarskapsstilar (4.6) på då han menar 

att han försöker få sina medarbetare att ta för givet att det är deras idé, när jag går in 

och pratar med dem och ibland hör man idéen igen från de själva ”Indirekt förmedla 

mina idéer och hör från dem sen”. Det som skilde respondenterna något i denna 
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kompetens var deras inställning till att påverka. Då exempelvis Klas menade att han 

struntar i att påverka medarbetarna om han själv är övertygad. Därav kan slutsatsen 

dras att respondenterna med Vid tolkning relaterade något mer till kompetensen 

påverkan.  

 

5.b) Kommunikation: Att lyssna öppet och sända övertygande budskap.  

Alla respondenter i studien visade på att deras ledarskap relaterar till EI kompetensen 

kommunikation. Samt att kommunikation är centralt i ledarskapet, exempelvis Isabelle 

berättade att ”ledarskap handlar om kommunikation, samtal och dialog”. I 

respondenternas utsagor som presenterades i Kommunikation (4.4) syns ett mönster 

hos samtliga respondenter då alla anser att tydlig kommunikation är centralt i deras 

ledarskap. Leonardo och Olle som har fler anställda i sitt företag ansåg de att det 

stundtals var svårare att uppnå ömsesidigt förståelse från alla medarbetare. En möjlig 

slutsats som diskuterades är att det möjligtvis kan vara svårare i praktiken att tillämpa 

tvåvägskommunikation i något större organisationer. 

 

5.c) Konflikthantering: Att förhandla och lösa tvister  

Flera respondenter belyste vikten av att använda kommunikation för att lösa konflikter 

på bästa sätt vilket diskuterades i det empiriska temat kommunikation (4.4). 

Företagsledarna ansåg att det är viktigt att vara öppen för att ändra på saker, ”få upp 

alla kort på bordet” (Eva) och att de hanterar konflikter med öppenhet och förståelse. 

Därav anågs det att samtliga respondenter relaterade till kompetensen 

konflikthantering.  

 

5.d) Ledarskap: Att inspirera och vägleda individer och grupper  

Samtliga ledare i undersökningen försöker att linjera sina anställda mot samma mål. I 

den empiriska analysen Kommunikation (4.4) diskuterades det att eftersom 

respondenterna i Kategori Vid mer strävade efter tvåvägskommunikation än Kategori 

Snäv kan antagandet dras att de övertygar och kommunicerar sin vision tydligare så att 

alla förstår. Flera av respondenterna med Vid tolkning belyste också att de försöker 

vara förebilder och att de leder andras arbete och ger medarbetarna ansvar vilket 

innefattas av EI kompetensen ledarskap (Goleman, 1998), bland annat nämner Klara 

att ”En ledare är någon som visar, som hjälper medarbetarna att tolka hur de ska 

göra saker genom att de sorterar igenom och visar vilket håll organisationen ska åt”. 
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I den empiriska analysen ledarskapstilar (4.6.3) framgick att respondenterna med Vid 

tolkning utövade ett mer transformellt ledarskap vilket till stor del innebär att inspirera 

och vägleda individer och grupper, kan det härledas att dessa respondenter även 

tillämpar kompetensen ledarskap. I kontrast till de respondenterna med Snäv tolkning 

vars ledarskap inte kunde relateras till transformellt ledarskap till samma grad. Därför 

dras slutsatsen i denna kompetens att respondenterna med Vid tolkning relaterar mer 

till EI kompetensen ledarskap.  

 

5.e) Förmåga som förändringskatalysator: Att inleda och hantera förändring 

Alla respondenter visade på att de har en förmåga som förändringskatalysator och att 

de engagerar andra i arbetet. I det empiriska temat kommunikation (4.4) framgår det 

att samtliga respondenter tycker det är viktigt att få med sina medarbetare i processen 

och att de får chansen att komma med input och synpunkter, därmed engagerar dom 

andra i arbetet.  

 

5.g) Samverkan och samarbete: Att arbeta med andra för gemensamma mål 

Samtliga respondenter visade på att de har denna kompetensen, de betonade i det 

empiriska temat kommunikation (4.4) att de försöker få med sina medarbetare för att 

arbeta gemensamt mot mål.  

 

5.h) Teamförmåga: Att skapa gruppsynergi i strävan efter kollektiva mål  

Samtliga respondenter tycker att det är viktigt med ett demokratiskt ledarskap likväl 

ett kollektivt samarbete. Flera av respondenter belyser också respekt, samarbete och 

hjälpsamhet vilket är i samklang med kompetensen teamförmåga.  

 

4.10.1 Sammanfattande analys av ledarnas relaterade EI  

Ovanstående sammanfattas med tabell 11, som återigen komprimerats till systemet av 

EI egenskaper först presenterades i teori (3.3.1) efter analysen på beståndsdelarna.  

Inom kategorin Självinsikt relaterade företagsledarna till 1.a) Emotionell medvetenhet 

1.b) Korrekt självbedömning. I kategori två Självstyrning relaterade de till 2.d) 

Anpassningsförmåga. I den tredje kategorin Motivation relaterade respondenterna med 

en snävare tolkning mer till kompetensen presentationsvilja men alla responter 

relaterade till 3.b) Engagemang och 3.d) Optimism.  
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Personlig kompetens Social kompetens 

1.Självinsikt  

a) Emotionell medvetenhet 

b) Korrekt självbedömning  

c) Självförtroende  

4.Empati 

a) Att förstå andra (Vid) 

b) Att utveckla andra (Vid) 

c) Serviceorientering 

d) Att hantera olikheter (Vid) 

e)Politisk medvetenhet 

2.Självstyrning  

a) Självkontroll 

b) Pålitlighet  

c) Noggrannhet 

d) Anpassningsförmåga 

e) Innovationsförmåga 

5.Social förmåga 

a) Påverkan (Vid) 

b) Kommunikation 

c) Konflikthantering 

d) Ledarskap (Vid) 

e) Förmåga som förändringskatalysator 

f) Uppbyggnad av gemenskap 

g) Samverkan och samarbete 

h) Teamförmåga 

3.Motivation 

a) Presentationsvilja (Snäv) 

b) Engagemang 

c) Initiativförmåga 

d) Optimism 

 

  Tabell 11-Sammanfattande tabell 

 
Störst skillnad mellan respondenterna baserat på deras tolkningar av EI fanns i 

kategorin Empati. Varav respondenterna med vid tolkning relaterade mer till 4.a) Att 

förstå andra 4.b) Att utveckla andra, 4.d) Att hantera olikheter. Inom den femte och 

sista kategorin relaterade företagsledarna till alla kompetenser förutom f) Uppbyggnad 

av gemenskap. Inom kategorin Social förmåga relaterade respondenterna med Vid 

tolkning mer till 5.a) Påverkan och 5.d) Ledarskap än de respondenter med Snäv 

tolkning. Ur ovanstående analys kan det dras slutsatsen att alla respondenter med Vid 

tolkning av EI begreppet att deras ledarskap relateras till kategorin Empati och till tre 

av fem av kompetenserna inom kategorin. Det visade sig även ett mönster att dessa 

respondenter relaterade mer till kategorin Empati baserat på deras utsagor om deras 

ledarskap än de respondenter med Snäv tolkning av begreppet.Respondenterna med en 
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snävare tolkning av begreppet relaterade dock mer till 3.a) Prestationsvilja inom 

kategorin Motivation. Medan de respondenter med en vidare tolkning relaterade även 

till kategorin Social förmåga och kompetenserna 5.a) Påverkan och 5.d) Ledarskap, än 

de med en snävare tolkning. Resultatet kan även kopplas till ledarskapsteorin; Den 

emotionellt intelligenta ledaren då dessa ledare förmår att använda resonans i sitt 

ledarskap. Den resonanta ledaren är en känslomässig och empatisk person med en 

strategisk blick för verksamheten (Blomquist, Åkesson & Röding, 2010) vilket ledarna 

med en vidare tolkning av begreppet tycks vara.  

 

För att återkoppla resultatet till analysen av ledarskapstilar (4.7.3) stämmer studiens 

resultat med Barling et al. (2000) som menade att de högsta korrelationerna fanns 

kategorin Empati och undergruppen inom transformellt ledarskap Individuell omtanke.  

I samklang med Barling et al. (2000) visade det sig att de respondenter med Snäv 

tolkning av EI begreppet som inte heller kunde relateras till Individuell omtanke inte 

heller relatera till EI kategorin Empati. Vilket kan förklaras av Barbuto och Burbach 

(2006) som menade att empati delade betydande positiva relationer med den 

transformella ledarskapsstilen. Barling et al. (2000) visade även att det finns andra 

korrelationer mellan EI och undergrupperna i transformellt ledarskap. Respondenterna 

med Snäv tolknings ledarskap föll även i undergrupperna Autentiskt ledarskap och 

Inspirerande motivation vilka Barling et al. (2000) menar korrelerar med EI 

kompetenserna Självinsikt och Motivation. Vilket resultatet från denna analys påvisar. 

Dock nämner Barling et al. (2000) inte någon korrelation med kategorin Social 

förmåga, vilket denna studie visar relaterar till företagsledarnas ledarskap. Med 

bakgrund till analysen av ledarskapstilar då det visade sig att majoriteten av 

respondenternas ledarskap kunde klassas som transformellt ledarskap. Detta kan 

argumenteras som avvikande i Barling et al. (2000) studie då han drar korrelationer 

mellan EI och transformellt ledarskap, kan det argumenteras att kompetensen 5.d)  

Ledarskap som innebär attt inspirera och vägleda individer och grupper har stora 

likheter med den transformella ledarskapstilen. Studien kommer alltså fram till att 

företagsledarnas ledarskap relaterar mest till EI kompetenserna Självinsikt, 

Motivation, Empati och Social förmåga. Även att Empati visade sig vara den kategorin 

som kunde relateras mest till och det var de respondenter med en vidare tolkning av EI 

begreppet som kunde det. Resultatet anses därför ha besvarat studiens andra 

forskningsfråga då det har undersökts hur företagsledarnas ledarskap relateras till EI.   
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4.8 Ledarnas tillämpning av EI i ledarskapet 
Detta tema är sammankopplat med frågeställning 3:Hur tillämpar ledarna EI i sitt 

ledarskap och vilka delar är mer framträdande? I detta avsnitt presenteras empirin 

följt av en analys som knyter samman empirin med systemet av EI kompetenser. I 

samklang med den tredje forskningsfrågan är det enbart de kompetenser som är mer 

framträdande som diskuteras. Således lyfts inte de delar som inte påvisar någon 

tillämpning av EI fram. Empirin innefattar även enbart de respondenternas i vars 

utsagor berättade om sin uppfattning om deras tillämpning av EI. Följaktligen är 

analysen även baserad på dessa.  

Anders menar att man måste använda EI i sitt arbete och att han inte kan tänka sig 

någon annan ledarskapsmetod. Rent praktiskt tror han att det är viktigt i situationer där 

man går igenom ett arbete med en medarbetare i efterhand och att man ger rätt 

feedback. Han menar att ”Om en medarbetare försöker lära sig någonting är det 

viktigt att ge rätt feedback så personen kan utvecklas”.  

Eva anser att hon hela tiden använder EI i sitt arbete. Hon menar  ”Även om jag inte 

har så stor kännedom om EI tror jag att det egentligen är det enda jag har- förmågan 

att förstå mig på folk”. Eva menar att hon egentligen inte har någon formell 

kompetens eller utbildning men hon har lätt för att skaffa nya vänner, att prata med 

människor och är även förtroendeingivande. Detta anser hon är essentiellt i hennes VD 

roll där det handlar mycket om att knyta kontakter då hon jobbar med kunder. ”Jag 

tror aldrig jag hade kunnat vara VD utan dessa egenskaper”. Vidare menar hon att 

man alltid kan hitta kunskap eller människor som besitter kunskap som man kan fråga. 

”Kunskap är lättillgängligt, desto svårare är det att bygga förtroende”. Isabelle håller 

med Eva och menar att för henne är det de mjuka egenskaperna det hon är bra på eller 

använder mer än de hårdare egenskaperna, dem tar hon hjälp med. ”Mjuka egenskaper 

kan du inte få hjälp med, där ligger arbetet inom dig själv”. Simon menar att han 

försöker förstå människor för att få ut deras fulla potential;”Jag har märkt att när 

medarbetarna känner sig förstådda gör dom ett bättre jobb och utvecklas”.  

Klara menar att när man rekryterar en person spelar det ingen roll om personen har 

den bästa bakgrunden på pappret om man sen inte kan använda det. Hon anser även att 

man måste förstå att alla är människor, oavsett vilken kompetens, utbildning och vad 

de har för kunskap i grund och botten. ”Man måste förstå att alla människor är 
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extremt olika och när du ska leda dem måste du förstå att alla är olika samt ta hänsyn 

till alla de mjuka egenskaperna hos personen ”. 

Leonardo menar att personkemi är inget annat än EI, tillämpningen i arbetet är inte 

bara grundad i de rationella grunderna utan i den personen och profilen som 

människan är, det andra kan komma i efterhand. ”När man anställer någon och kemin 

stämmer, vad är det om inte EI?” Han menar att ibland behöver man inte ha andra 

kompetenser utan endast en känsla av att personen kan göra ett bra arbete kan räcka. 

Han menar att om man omger sig av människor som tycker om en och som man tycker 

om tillbaka leder det till att framgång skapas på arbetsplatsen. Leonardo fortsätter med 

att berätta att som ledare tror han att han är positiv och väldigt glad av sig och att det 

påverkar hela organisationen ”När det uppstår en konflikt eller något problem försöker 

jag vända på allt och då få mina anställda att se den ljusa sidan av problemet”. Han 

fortsätter med att berätta att:”Jag tror det som har gjort att mitt företag lyckats -Om 

något oväntat händer i en organisation så reagerar jag öppet och försöker lösa 

problemet. Toyota modellen—hela organisationen ska kunna förbättras från golvet. 

Snabba beslut och funderingar. Om det kommer förändringar är det bara att köra”. 

Leonardo arbetar som läkare och han anser att han använder EI då han engagerar sig i 

varje patientbesök; ”Jag tror att min empati flödar ut och patienterna känner av det, 

jag tror att det är nyckeln i mitt bemötande och även i mitt ledarskap”.  Han tror 

människor vill träffa någon som verkligen bryr sig, är engagerad och lyssnar. ”Vi 

försöker bota patienter, men alla gånger går det inte. Därför är vår prioritet trygga 

patienter. Patienter ska känna sig trygga och ha förtroende för sin läkare. När 

patienterna känner att någon är engagerad i deras hälsa och deras problem känner de 

sig mycket lugnare och jag tror man kan lindra väldigt mycket med detta. Att lindra 

kan också ses många gånger som att bota”. Klara och Isabelle anser att de använder 

sig av EI men att det inte är något som de går runt och tänker på dagligen. Isabelle 

anser att hon använder sig av EI dagligen, när hon presenterar allt från mål till 

feedback för sina medarbetare måste hon använda EI menar hon;”Det är så viktigt för 

det är så olika med hur man behöver kommunicera med olika människor”. Klara 

menar att när hon använder EI vid bemötandet av nya kunder; ”För att kunna sälja in 

produkten måste jag först förstå kundens behov”. Sofia är också inne på samma bana; 

”Olika människor måste ledas på olika sätt.” Med det menar hon att alla hennes 

medarbetare måste ledas på olika sätt, att hon inte kan uttrycka sig likadant mot alla 

medarbetarna och att hon därför måste anpassa sitt ledarskap;” Jag kan inte uttrycka 
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mig på samma sätt när jag ska framföra ett besked eller uttrycka mig på samma sätt 

när jag vill få saker gjorda.”  

Karin säger att hon inte skyller på andra om något går fel, ”Om jag blir irriterad på 

någon tänker jag ibland att jag inte kan ändra på den personen men hur jag kan ändra 

på mig själv för att den person ska ändra sig eller förstå mig. ” Isabelle menar att det 

är viktigt att backa i vissa lägen och våga erkänna att man har fel. ”Genom att 

reflektera över hur jag känner och varför och sedan försöka göra detsamma med 

medarbetarna tror jag att jag använder EI, jag är inte rädd för att medge att du har 

rätt och att dina argument är bättre än mina”. Isabelle menar att ibland måste hon 

agera som medarbetarna känslomässiga kompass ”… ibland vet de inte själva vad de 

vill och då måste jag ta reda på det”.  

 

4.8.1 Analys -Ledarnas tillämpning av EI  

1.Självinsikt   

Personlig kompetens 

1.Självinsikt  

a) Emotionell medvetenhet 

b) Korrekt självbedömning  

c)Självförtroende  

Tabell 12-Personlig kompetens 

1.a) Emotionell medvetenhet: Att urskilja sina känslor och effekterna av dem. 

1.b) Korrekt självbedömning: Att känna sina starka sidor och begränsningar.  

Emotionell medvetenhet visas i Sofias utsaga där hon säger att ”Genom att reflektera 

över hur jag känner och varför och sedan försöka göra detsamma med medarbetarna 

tror jag att jag använder EI, jag är inte rädd för att medge att du har rätt och att dina 

argument är bättre än mina”. Alltså vet hon vilka känslor hon har och varför hon har 

dem vilket tyder på emotionell medvetenhet. Även Karins utsaga påvisade att hon 

tillämpar emotionell medvetenhet då hon menar att hon inte skyller på andra om något 

går fel. ”Om jag blir irriterad på någon tänker jag ibland att jag inte kan ändra på 

den personen utan hur jag kan ändra på mig själv för att den personen ska ändra sig 

eller förstå mig”. Sofia och Karins utsagor visar även på korrekt självbedömning som 

innefattar att känna sina starka sidor och begränsningar då människor med denna 

kompetens är eftertänksamma och lär sig av erfarenheten samt är öppna för uppriktig 
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feedback och nya perspektiv, ständig inlärning och självutveckling. (Goleman, 1998) 

2.Självstyrning   

Personlig kompetens 

2.Självstyrning  

a) Självkontroll 

b) Pålitlighet  

c) Noggrannhet  

d) Anpassningsförmåga 

e) Innovationsförmåga 

Tabell 13-Självstyrning 

2.a) Självkontroll: Att hålla störande känslor och impulser i schack.  

Bland annat Leonardo visar då han behöll sitt lugn och positivitet även i påfrestande 

situationer; ”När det uppstår någon konflikt eller något problem försöker jag vända 

på allt och då få mina anställda att se problemet från den ljusa sidan”.  

 

2.b) Pålitlighet: Att hålla på ärlighets- och integritetsnormer & 2.c) Noggrannhet: 

Att ta ansvar för sina personliga presentationer.  

Sofia menade att genom att reflektera över hur hon känner och varför och sedan 

försöka göra detsamma med medarbetarna tror hon att jag använder EI. Även då hon 

menar att hon inte rädd för att medge att någon annan har rätt och att dennas argument 

är bättre än hennes. Utsagan visar inte bara på emotionell medvetenhet utan även 

pålitlighet då detta innefattar att erkänna sina egna misstag samt noggrannhet då hon 

tar ansvar för sin personliga prestation. Kompetensen Noggrannhet gäller även Karin 

utsaga då hon menar att hon inte skyller på andra om något går fel.  

 

2.d) Anpassningsförmåga: Flexibilitet i fråga om hantering och förändringar. 

Kompetensen anpassningsförmåga tillämpar Leonardo i sitt ledarskap då han berättar 

att ”Jag tror det som gjort att mitt företag lyckats -Om något oväntat händer i en 

organisation så reagerar jag öppet och försöker lösa problemet. Toyota modellen—

hela organisationen ska kunna förbättras från golvet. Snabba beslut och funderingar. 

Om det kommer förändringar är det bara att köra”. Då han även anser att det är denna 

kompetensen som har gjort att hans företag har lyckats kan det argumenteras att denna 

kompetensen är viktig i praktiken.  
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3. Motivation  

Personlig kompetens 

3. Motivation 

a) Presentationsvilja 

b) Engagemang 

c) Initiativförmåga 

d)Optimism 

Tabell 14-Motivation 

3.d) Optimism: Ihärdighet i fråga om att sträva efter mål trots hinder och motgångar. 

Leonardo besitter även kompetensen optimism då han ansåg att han tillämpar EI då 

han är positiv och glad av sig vilket påverkar hela organisationen. ”När det uppstår 

någon konflikt eller något problem försöker jag vända på allt och då få mina anställda 

att se den ljusa sidan av problemet”. 

Social kompetens  
4. Empati  

Social kompetens 

4.Empati 

a) Att förstå andra 

b) Att utveckla andra 

c)Serviceorientering 

d)Att hantera olikheter 

e) Politisk medvetenhet 

Tabell 15-Empati 

4.a) Att förstå andra: Att ana andras känslor och perspektiv och visa ett aktivt 

intresse för deras bekymmer. Av företagsledarnas utsagor visade det sig att de 

tillämpade EI kompetensen att förstå andra mest. Respondenten Isabelle menar att 

hon ibland måste agera som medarbetarnas känslomässiga kompass ”… ibland vet de 

inte själva vad de vill och då måste jag ta reda på det”. I Leonardos utsaga belyser 

han att han använder EI då han engagerar sig i varje patientbesök då han tror att 

människor vill träffa någon som verkligen bryr sig, är engagerad och lyssnar. Han 

menar även att nyckeln till hans bemötande och ledarskap är empatin som han anser 

flödar ut till  patienterna och medarbetarna. Eva ansåg att hon hela tiden använder EI i 

sitt arbete och då syftar hon mest till förmågan att förstå andra. Hon menar att hennes 

förmåga att förstå sig på andra gör så folk känner förtroende för henne. Simon menar 
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att han försöker förstå människor för att få ut deras fulla potential; ”Jag har märkt att 

när medarbetarna känner sig förstådda gör dom ett bättre jobb och utvecklas”.  

 

4.b) Att utveckla andra: Att ana andras behov av utveckling och bygga på deras 

förmåga. Även EI kompetensen att utveckla andra var centralt i respondenternas 

utsagor. Kompetensen innebär att erbjuda nyttig feedback och urskilja andras behov av 

att växa ytterligare. Anders menar menade på att denna EI kompetensen var essentiell 

då han berättade han måste använda EI i sitt arbete och att han inte kan tänka sig något 

annat sätt. Rent praktiskt tror han att det är viktigt i situationer där man går igenom 

något jobb med en medarbetare så att man ger rätt feedback. Han menar att ”Om en 

medarbetare försöker lära sig någonting är det viktigt att ge rätt feedback så att 

personen kan utvecklas”. Simon menar att han försöker förstå människor för att få ut 

deras fulla potential; ”Jag har märkt att när medarbetarna känner sig förstådda gör 

de ett bättre jobb och utvecklas”. Isabelle anser att hon använder sig av EI dagligen, 

när hon presenterar allt från mål till feedback för sina medarbetare måste hon använda 

EI menar hon; “Det är så viktigt för det är så olika med hur man behöver 

kommunicera med olika människor”.  Därmed visade dessa respondenter att de 

tillämpar EI kompetensen att utveckla andra.  

 

4.c) Serviceorientering: Att förutse, urskilja och tillgodose kundens behov.  

Klara, Leonardo och Eva visade på att de tillämpar denna kompetensen. Klara menar 

att ”För att kunna sälja in produkten vi säljer måste jag först förstå kundens behov”. 

Vidare berättade Leonardo även i hans bemötande med patienter att han försöker 

engagera sig i deras hälsa och i deras problem. I Evas utsaga menade hon även på att 

EI är essentiellt i hennes VD roll där det handlar mycket om att knyta kontakter och 

när hon jobbar med kunder: ”Jag har ju ingen utbildning eller någon formell 

kompetens men jag har lätt för att prata med människor och få nya bekantskaper och 

min förmåga att förstå mig på folk tror jag gör så folk känner förtroende för mig” 

berättar Eva. Eva belyste även vikten av att tillämpa EI då hon berättar: ”Jag tror 

aldrig jag hade kunnat vara VD utan dessa egenskaper”. 

 

4.d) Att hantera olikheter: Att se mångfalden som en möjlighet och samverka med 

många olika slags människor. Klara och Sofia visade att de förstår att människor har 

skild syn på världen. Klara menar att man måste förstå att alla är människor, oavsett 
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vilken kompetens, utbildning och vad de kan i grund och botten. ”Man måste förstå 

att alla människor är extremt olika och om när du ska leda måste du förstå att alla är 

olika samt ta hänsyn till alla de mjuka egenskaperna hos personen ”. Sofia inser också 

skillnaden i synen på världen och värdet av att kunna samverka med många olika slags 

människor: ” Olika människor måste ledas på olika sätt.” Hon menar att hon inte kan 

uttrycka sig likadant mot alla medarbetarna och att hon måste anpassa sitt ledarskap;” 

Isabelle menade: “Det är så viktigt för det är så olika med hur man behöver 

kommunicera med olika människor” därmed så tillämpar hon kompetensen då den 

innefattar att samverka med olika slags människor.  

5. Social förmåga  

Social kompetens 

5.Social förmåga 

a) Påverkan 

b) Kommunikation 

c)Konflikthantering 

d)Ledarskap 

e) Förmåga som 

förändringskatalysator 

f) Uppbyggnad av gemenskap 

g) Samverkan och samarbete 

h) Teamförmåga 

Tabell 16-Social kompetens 

5.a) Påverkan: Att utforma en effektiv taktik för övertalning. 

EI kompetensen påverkan innebär att människor kan ana eller till och med förutsäga 

sin publiks reaktion på sitt budskap och effektivt få alla att samverka för ett 

gemensamt mål. (Goleman, 1998) Vilket stämmer överrens med Sofias åsikt att olika 

människor måste ledas på olika sätt. Med det menar Sofia att alla hennes medarbetare 

måste ledas på olika sätt, att hon inte kan uttrycka sig likadant mot alla och att hon 

måste anpassa sitt ledarskap. 

 

5.b) Kommunikation: Att lyssna öppet och sända övertygande budskap.  

Människor med denna kompetens är effektiva i fråga om att ge och ta samt registrera 

emotionella koder när de framställde sitt budskap, vilket Isabelle anser att hon 

använder dagligen, när hon presenterar allt från mål till feedback för sina medarbetare 
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måste hon använda EI menar hon; “Det är så viktigt för det är så olika med hur man 

behöver kommunicera med olika människor.”  

 

c) Konflikthantering: Att förhandla och lösa tvister.  

Människor med denna kompetens hanterar problem med diplomati och takt och öppen 

diskussion (Goleman, 1998) Således tillämpar Leonardo detta då han menar att ”…om 

något oväntat händer i en organisation så reagerar jag öppet och försöker lösa 

problemet…”. 

 

5.e) Förmåga som förändringskatalysator: 

Förmåga som förändringskatalysator innebär att människors behov av förändringar 

och att röja undan hinder. De banade även väg för förändring och engagerar andra i 

arbetet. Människor kompetensen innebär att dessa människor banar väg för förändring 

(Goleman, 1998) vilket Leonardo också visade på i sin utsaga då han drar parallellen 

till toyota modellen (som ligger till grund för Lean production). 

 

4.8.4 Sammanfattande analys av ledarnas tillämpning av EI  

Alla EI delar som företagsledarna ansåg att dom tillämpade i sitt ledarskap är 

gulmarkerade i Tabell 18 som illustrerar systemet av EI kompetenser. Således är de 

delar som inte har någon markering ej framträdande i hur ledarna tillämpar EI i sitt 

ledarskap. Av de delarna som var mer framträdande var Empati den mest framstående 

delen inom EI i ledarnas tillämpning. Majoriteten av respondenternas utsagor berörde 

Empati och alla undergrupper inom Empati. Inom Empati, men även bland alla 

kompetenser var det undergrupperna 4. a) Att förstå andra och 4.b) Att utveckla andra 

som flest respondenter berörde när dem berättade om hur de tillämpar EI. För att 

förtydliga är dessa inringade i tabell 17. Med koppling till teorin menar (Blomquist, 

Åkesson & Röding, 2010) 
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Personlig kompetens Social kompetens 

1.Självinsikt  

a) Emotionell medvetenhet 

b) Korrekt självbedömning  

c)Självförtroende  

4.Empati 

 

 

 

c)Serviceorientering 

d)Att hantera olikheter 

e) Politisk medvetenhet 

2.Självstyrning  

a) Självkontroll 

b) Pålitlighet  

c) Noggrannhet 

d)Anpassningsförmåga 

e) Innovationsförmåga 

5.Social förmåga 

a) Påverkan 

b) Kommunikation 

c)Konflikthantering 

d) Ledarskap 

e) Förmåga som förändringskatalysator 

f) Uppbyggnad av gemenskap 

g) Samverkan och samarbete 

h) Teamförmåga 

3.Motivation 

a) Presentationsvilja 

b) Engagemang 

c) Initiativförmåga 

d) Optimism 

 

Tabell 17- Vilka delar som är mer framträdande i ledarnas tillämpning av EI i 
sitt ledarkap 

Att ledare som har EI kompetenser förmår utöva dessa tillämpar  resonant ledarskap, 

det vill säga ledarskap som väcker genklang och förstärker positiva känslor hos 

medarbetarna så att de bättre kan nå sina mål.  

 

 
 
 
 
 
 
 

a) Att förstå andra 

b) Att utveckla andra 
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5 Diskussion & Slutsatser 

 
I följande kapitel diskuteras studiens syfte och forskningsfrågor i förhållande till 

studiens slutsatser. Därefter diskuteras varje enskild dimension av analysen, följt av 

studiens praktiska och teoretiska bidrag. Slutligen kommer kritik mot studien att 

presenteras, vilket ligger till grund för nästa kapitel- Förslag för framtida forskning.  

 
5.1 Syfte och forskningsfrågor  
 
Denna uppsats syftar bidra till en djupare förståelse för den Emotionella Intelligensens 

(EI) betydelse i organisationskontext från ett ledarskapsperspektiv. Studien ska bidra 

med kunskap om Emotionella intelligensens (EI) inverkan på ledarskap inom en 

organisation. Studien är genomförd med en kvalitativ forskningsstrategi där det 

empiriska materialet huvudsakligen består av människors subjektiva upplevelser. Det 

är utifrån dessa upplevelser som svaren på forskningsfrågorna baseras på. För att 

besvara studiens övergripande syfte har tre frågeställningar utarbetats:  

 
1. Hur förstår och tolkar företagsledare EI-begreppet?  

2. Hur ser företagsledarna på sitt ledarskap och hur relateras deras ledarskap till EI 

egenskaper?  

3. Hur tillämpar ledarna EI i sitt ledarskap och vilka delar är mer framträdande?  

5.2 Slutsatser  
 
Slutsatserna i studien är baserade på frågeställningarna ovan och kommer presenteras 
därefter.  
 
1. Hur förstår och tolkar företagsledare EI-begreppet?  

Företagsledare i studien förstår och tolkar EI begreppet på olika sätt. I diskussionen 

om EI begreppet visade sig ett mönster där vissa av respondenterna sökte en mer 

inkluderande tolkning av begreppet. I den inkluderande tolkningen var empati, att få 

med andra, att förstå andra människor, läsa av andra människors behov, vara 

igenkännande, att leda med känslor och att vilja förstå andra centralt i respondenternas 

tolkning av begreppet. Resterande respondenter hade ingen eller Snäv tolkning av EI 

begreppet. En del av respondenterna som hade en snävare tolkning av begreppet 
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uppfattade begreppet som att det berör känslor och är någon form av intelligens. 

Således hade de respondenter som hade en vidare tolkning av begreppet hade också en 

mer känslomässigt präglat uppfattning om begreppet. Samtliga respondenternas 

tolkning av EI begreppet har sammanställts i Tabell 18.  

 

 

 

 

     Tabell 18- Respondenternas tolkning av EI-Begreppet 

I analysen av företagsledarnas förståelse och tolkning av EI-begreppet visade det sig 

även att de respondenter som sökte sig till en Vid och mer inkluderade tolkning hade 

annorlunda utsagor än de respondenter som hade en mer begränsad, Snäv tolkning i 

resterande del av resultatet. Slutsatsen kan då dras att respondenternas tolkning av EI- 

begreppet påverkade hur de såg på studiens övriga frågeställningar. 

2. Hur ser företagsledare på sitt ledarskap och hur relateras deras ledarskap till EI-

egenskaper? 

Utifrån denna studien kan man dra slutsatsen att företagsledare har en viss syn på sitt 

ledarskap, hur de kommunicerar, vad som motiverar dem och vad de använder för att 

motivera sina medarbetare. Med bakgrund till detta utövar respondenterna med Vid 

tolkning av EI-begreppet en transformell ledarskapsstil. Processen som har legat till 

grund för denna slutsats finns illustrerad i bilaga E. Dessa respondenternas ledarskap 

kunde relateras till samtliga av de fyra undergrupperna (Autentiskt ledarskap, 

Inspirerande motivation, Individuell omtanke, Intellektuell stimulans) inom 

transformellt ledarskap. Resterande respondenter, alltså de med en snävare tolkning av 

EI, relaterade enbart till två av fyra undergrupper inom transformellt ledarskap; 

Autentiskt ledarskap och Inspirerande motivation. Således kan det argumenteras att 

dessa respondenter befinner sig utanför ramen av vad som klassas som en transformell 

ledarskapsstil. Skillnaden som diskuterades i analysen av ledarskapsstilar (4.6.3) var 

att det mest framstående sättet att differentiera respondenterna i Kategori Vid med 

Kategori Snäv var att respondenterna i Kategori Vid togs utvecklingen av 

medarbetarna i mycket större beaktning än i Kategori Snäv. Då Avolio och Bass 

Vid tolkning 

• Empati
• Att få med andra
• Att förstå andra människor 
• Läsa av andra människors behov
• Igenkännande
• Leda med känslor
• Vilja förstå andra

Snäv Tolkning 

• Berör känslor 
• Någon form av intelligens 
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(1995) menade att skillnaden från transaktionella ledare är att de inte bara vill se till att 

medarbetaren utför sin uppgift utan även att hon eller han utvecklas och lär sig av sin 

framgång eller misslyckande. Således kan respondenterna i kategori Snäv tyckas utöva 

även en transaktionell ledarskapsstil. Företagsledarna i studien ser alltså på sitt 

ledarskap som mestadels en transformell ledarskapsstil men synen varierar i 

förhållande till deras tolkning och förståelse av EI-begreppet. Det anses därmed att 

studien uppmärksammar bakomliggande faktorer som kan bidra till en viss 

ledarskapsstil.  

 

Forskningsfråga två ämnade också att svara på hur företagsledarnas ledarskap 

relaterade till EI-egenskaper. Studien fann ett samband mellan respondenterna med 

Vid tolkning av begreppet vars ledarskap visade på undergrupperna Individuell 

omtanke, Intellektuell stimulans och kunde även relateras med EI-kompetensen 

empati. Sambandet styrks av resultatet som visade att respondenter med Snäv tolkning 

av EI-begreppet inte heller kunde relateras till Individuell omtanke och inte heller till 

EI-kategorin empati. Respondenterna med Snäv tolkning föll även i undergrupperna 

Autentiskt ledarskap och Inspirerande motivation och relaterade till EI-kompetenserna 

Självinsikt och Motivation. Resultatet från denna analys påvisar även att alla 

företagsledarna relaterar något med kategorin Social förmåga men att respondenterna 

med vidare tolkning relaterar mer till 5.a) Påverkan och 5.d) Ledarskap. Studien 

mynnar ut i att företagsledarnas ledarskap relaterar främst till EI-kompetenserna 

Självinsikt, Motivation, Empati och Social förmåga. Även att Empati visade sig vara 

den kategorin som kunde relateras mest till företagsledarnas ledarskap och det var de 

respondenter med en Vid tolkning av EI-begreppet som kunde det. Därav anses 

studiens andra forskningsfråga vara besvarad då det har undersökts hur 

företagsledarnas ledarskap relateras till EI. Sammanfattningsvis blir slutsatsen av 

forskningsfråga två att företagsledarnas syn på ledarskap påverkar deras relation till 

EI. Men även att deras syn på EI påverkar vilken typ av ledarskap de utövar och deras 

syn på ledarskap. De ledare som har en mer transformell ledarskapsstil tar större 

hänsyn till känslor medan de ledare som har transaktionell ledarskapsstil tar mindre 

hänsyn till känslor. 
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3. Hur tillämpar ledarna EI i sitt ledarskap och vilka delar är mer framträdande? 

Hur ledarna tillämpar EI i deras ledarskap skilde sig något i deras utsagor, flera av 

respondenterna pratade om vikten av att bygga upp förtroende genom förståelse. 

Medan andra pratade om att de anpassar sitt ledarskap beroende på situation och 

individ. Alla EI-delar som företagsledarna ansåg att de tillämpade i sitt ledarskap är 

gulmarkerade i Tabell 18 (4.8.4) som illustrerar systemet av EI-kompetenser. Av de 

delarna som var mer framträdande var Empati den mest framstående delen inom EI i 

ledarnas tillämpning. Majoriteten av respondenternas utsagor berörde Empati och alla 

undergrupper inom Empati. Ser man till alla kompetenser var det undergrupperna 4. a) 

Att förstå andra och 4.b) Att utveckla andra som flest respondenter berörde när de 

berättade om hur de tillämpar EI. För att förtydliga är dessa kompetenser inringade i 

tabell 18 i sammanfattande analysen av ledarnas tillämpning av EI (4.8.4). Dessa 

berördes även i studiens första forskningsfråga, dock fokuserade den på ledarnas 

tolkning av EI-begreppet och ingen koppling drogs mellan hur tolkningarna omsattes 

till systemet av EI-egenskaper. Ur detta kan det i studien påvisas att hur ledarna anser 

att de tillämpar EI samt de delar som var mer framträdande i systemet av EI-

egenskaper har en koppling till hur företagsledarna i studien tolkade EI-begreppet. Det 

kan då argumenteras att företagsledarna översätter deras tolkning av EI-egenskaper i 

praktiken. De centrala tolkningarna som nämndes av EI-begreppet var att förstå andra 

människor, läsa av andra människors behov, vara igenkännande samt viljan förstå, 

majoriteten av dessa sammanfaller med kategorin Empati, främst kompetensen 4.a) 

Att förstå andra. 

Av respondenterna var det enbart Leonardos utsaga om tillämpning som kunde 

kopplas till 3.d) Optimism, därav anses optimism och således inte heller kategorin 

Motivation vara ett mönster i ledarnas tillämpning av EI. I studiens andra 

forskningsfråga diskuterades det dock att respondenterna med Snäv tolknings 

ledarskap föll även i undergrupperna Autentiskt ledarskap och Inspirerande motivation 

och relaterade till EI-kompetenserna Självinsikt och Motivation. Således hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut om utsagorna rörande ledarnas tillämpning hade 

inkluderat samtliga respondenter. I kategorin Social förmåga var det inte många 

respondenters utsaga som kunde appliceras i 5.c) Konflikthantering: Att förhandla och 

lösa tvister och 5.e) Förmåga som förändringskatalysator var det enbart Leonardos 

utsaga som kunde kopplas. Det var alltså bara 5.a) Påverkan och 5.b) Kommunikation 
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som innefattade flera respondenter. Resultatet stämmer således inte med studiens 

andra forskningsfråga då kategorin Social förmåga hade en relation till alla ledares 

ledarskap, varav 5.a) Påverkan och 5.d) Ledarskap hade en relation till respondenter 

med en Vid tolkning av begreppet. Därav kan det argumenteras att även om kategorin 

Social förmåga visade en relation med företagsledarnas ledarskap är denna relationen 

möjligtvis inte så stark. I jämförelse med Empati som visade en stark relation till 

ledarnas ledarskap och hur ledarna anser att de tillämpar EI i sitt ledarskap. Studiens 

mest framträdande resultat tycks röra vikten av Empati som stämmer in på samtliga tre 

forskningsfrågor. 

 

Slutsatsen blir då att det finns ett förhållande mellan företagsledarnas ledarskap i 

relation till EI och företagsledarnas tillämpning av EI-egenskaper, detta i relation till 

deras tolkning och förståelse om EI-begreppet. Sammanfattningsvis visar även 

resultatet av forskningsfråga tre att företagsledarnas syn på ledarskap påverkar deras 

tillämpning av EI, detta då studien mynnar ut i att hur företagsledarna tillämpar EI 

beror på hur de har uppfattat och förstått begreppet. Slutsatsen knyter därav samman 

alla tre forskningsfrågorna.  

 
5.3 Avslutande reflektion och diskussion  
 
Då uppsatsens slutsatser presenteras kommer en kort diskussion av studiens empiriska 

tolkning ske. Studiens slutsatser är baserade på min subjektiva tolkning och därmed är 

det av vikt att nämna att kompetenserna som har diskuterats är de kompetenser som 

respondenterna enligt min uppfattning relaterade mest till i deras utsagor. Hänsyn bör 

tas till att respondenternas utsagorna har erhållts från intervjuguiden (se bilaga B). I 

utformningen av intervjuguiden strävade jag efter att beröra och diskutera samtliga 

delar inom EI under samtalen med respondenterna. Detta då frågorna i del D och E i 

intervjuguiden (se bilaga B) är härledda från systemet av EI-kompetenser (se bilaga 

C). Intervjuerna var semistrukturerade och har därmed en tendens att leda in på vissa 

ämnen mer än andra, dessa delar ansågs då vara de delarna som ledarna kunde relatera 

till med bakgrund till att relaterbarheten ansågs förstärkas genom tolkning och 

reflektion. Med det sagt, är det möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om 

intervjuguiden hade konstruerats på ett annat vis. Dock ansågs detta tillvägagångsättet 

vara mest relevant med hänsyn till studiens syfte och forskningsfrågor. Det är även 

värt att poängtera att analysen inte utesluter att ledarna inte använder eller relaterar till 
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vissa av kompetenserna. Utan analysen syftar snarare till att belysa de delar som 

ledarna använder och relaterar till. Det bör även läggas till att studien fick inspiration 

från Lundberg och Kaijser (2018) i konstruerandet av kategoriseringarna av 

respondenterna.  

 

En presentation av respondenterna utfördes även för att i senare skede diskutera om 

det var någon eller några faktorer som hade någon inverkan på resultatet som studien 

kom fram till. Bland respondenterna var ingen speciell faktor utmärkande, inte heller 

framstod ett mönster. Bland de respondenter som hade en Snäv tolkning av begreppet 

var medelåldern 45 år, vilket är nära till alla respondenternas medelålder som var 47,5 

år. Klas och respondenten Eva var i samma bransch och resterande var i olika 

branscher. Inte heller fanns någon skillnad bland könen. Storleken på företaget skilde 

sig åt bland dessa tre men även hos alla respondenter. Resterande faktorer diskuteras ej 

vidare då de likt ovanstående inte anses ha någon inverkan på resultatet. 

  

Slutligen anser jag att det även är värt att påpeka att trots den positiva bild som 

produceras inom emotionell intelligens diskussionen kan jag se en problematik med EI 

som inte berörs i de vetenskapliga texterna. EI skulle, trots dessa positivt laddade 

ord, även kunna användas som ett verktyg i syfte att manipulera individer i 

en arbetssituation. I hopp om att EI enbart används för att nå organisatoriska 

framgångar anser jag att studien har varit mycket intressant att genomföra och 

har gett upphov till flera lärdomar och insikter gällande ledarskap i 

allmänhet och i synnerhet ledarskap med ett EI perspektiv. Det finns omfattande 

forskning om ledarskap varför det ter sig uppseendeväckande att inte mer 

fokus har riktats mot att undersöka ledarskap med känslor och hur de accepterade 

ledarskapsforskning har inslag av emotioner. Ledarskap är ett komplext fenomen 

och för att förstå det behöver man bryta ner fenomenet i olika beståndsdelar, 

beståndsdelarna var i denna studie EI-kompetenser. Därav anses det att studiens 

syfte är uppnått då studien har bidragit med kunskap om Emotionella 

Intelligensens (EI) inverkan på ledarskap inom en organisation genom att bidra 

till en djupare förståelse för den Emotionella Intelligensens (EI) betydelse 

i organisationskontext från ett ledarskapsperspektiv. 
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5.4 Teoretiskt bidrag 

Studien anses ha nått ett teoretiskt bidrag då företagsledarnas nyansering och 

förståelse av EI begreppet påvisas. Studien kommer även fram till att ledarnas syn på 

ledarskap påverkar deras realation till EI. Men även att deras syn på EI påverkar 

vilken typ av ledarskap de utövar och deras syn på ledarskap. Studien kom fram till att 

de ledare som har en mer transformell ledarskapsstil tar större hänsyn till känslor 

medans de ledare som inte har det tar mindre hänsyn till känslor. Studien visar alltså 

på att det finns ett förhållande mellan företagsledarnas ledarskap i relation till EI och 

företagsledarnas tillämpning av EI-egenskaper, detta i relation till deras tolkning och 

förståelse om EI-begreppet. Ett teoretiskt bidrag anses även vara uppnått då hur 

ledarna studien kommer fram till att då företagsledarna förstår begreppet på ett visst 

sätt tillämpar de också EI på ett särskilt sätt. Således ger studien ett bidrag till 

ledarskapsforskning men även till denna ännu väldigt outforskade strömmen av EI 

forskning och bidrar till uppbyggnaden av ett nomologiskt nätverk. 

  

5.5 Praktiskt bidrag  

Slutsatser som kan dras ur denna studie är att de ledare som hade mer insikt om EI 

försökte också tillämpa dessa egenskaperna mer i sitt ledarskap. Därav kan det 

argumenteras att studiens praktiska bidrag uppnåtts. Följaktligen kan ett samhälleligt 

bidrag uppnås då studien påvisar att insikten om EI ligger till grund för tillämpningen 

av denne. Ökandet av dessa insikter kan därav göra så att ledare tillämpar EI mer i sitt 

ledarskap. Denna studie kan då fungera som ett verktyg för ledare inom olika 

branscher, på olika nivåer i organisationen samt medarbetare till att få en praktiskt syn 

på företagsledares syn och tillämpning av EI. Därmed har studien uppnått någon form 

av social nytta genom dessa olika perspektiv och strävar efter att uppnå ett 

samhälleligt bidrag. 

  

5.6 Kritik mot studien  

Utifrån ovanstående slutsatser och implikationer är det viktigt att påpeka att det inte 

går att säga huruvida studiens resultat kan appliceras på ett större samhällsplan. 

Eftersom elva intervjuer har genomförts, utgörs resultatet endast av dessa 

respondenters subjektiva utsagor och tolkningar. Urvalet är därför alltför litet för att 

kunna dra generaliserande slutsatser om ledarnas inställning gentemot EI och dess 



 

                                                                109                                                                   

betydelse för organisationer. Men även att respondenterna med Vid tolkning om EI 

möjligtvis framställer sitt resultat på ett visst sätt, alltså att intervjuareffekten har en 

påverkan på deras utsagor. Dessutom är jag medveten om hur min tolkning av 

materialet har påverkat studiens resultat. Även att Golemans EI modell som utgör 

systemet för EI kompetenser inte är ett validerat verktyg för denna sortens forskning. 

Detta med beaktning till att denna typen av forskning inte tidigare utförts. Med det 

sagt kan däremot studien ge en indikation på, och en inblick i, ledarnas och deras 

tolkning av att använda EI i organisationen som vidare kan vara användbart vid 

eventuell framtida forskning.  

 

6 Förslag för framtida forskning  

Studien har fokuserat på ledare i Sveriges upplevda ledarskap med koppling till EI. 

Det empiriska materialet kan kompletteras exempelvis med intervjuer med 

medarbetarna. Det för att skapa förståelse för hur VD:ars ledarskap påverkar 

medarbetarna och deras prestation. Men även för att undersöka om ledarnas 

uppfattning om deras ledarskap stämmer överens med medarbetarnas uppfattning. 

Trots att studien har försökt sträva efter en bredd i förhållande till olika branscher, 

finns det fortfarande branscher som inte representeras i studien. Därför vore det 

intressant att vidare studera detta inom ännu flera branscher. Vidare kan en liknande 

studie genomföras men i förslagsvis enbart i en bransch för att undersöka om det 

finns likheter alternativt skillnader i ledarnas svar. Exempelvis kan de antas att 

resultat skulle kunna skilja sig i organisationer som jobbar mer i team än i 

organisationer där individerna jobbar mer individuellt. Alternativt att undersöka i 

ledare inom offentlig sektor skulle kunna ge andra perspektiv. För att ställas i 

kontrast till denna studie, som utfördes med respondenter från privat sektor i olika 

branscher. Det hade även varit intressant att undersöka om storleken på 

organisationen gör så att ledarskapet skiljer sig och till vilken utsträckning. Med 

bakgrund till att exempelvis ledarnas kommunikation skilde sig beroende på hur 

många anställda företaget hade i denna undersökningen. Slutligen skulle det även 

vara intressant att se en studie som lyfter fram rent ekonomiska aspekter. Till 

exempel kalkyler för vilken impakt den emotionella aspekten för de olika ledarna är 

kopplat till ekonomiska aspekter. Det skulle göra att denna studie skulle kunna nå en 

bredare publik.  
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9. Bilagor 
9.1 Bilaga A- Introduktionsmail till respondenter för intervjuer  
 
 
Hej! 

Jag heter Hanna Daneshmir och är en civilekonomstudent som studerar på 

Linnéuniversitetet i Växjö och som för tillfället håller på att skriva min 

examensuppsats. Studien behandlar Emotionell Intelligens (EQ) och ledarskap där 

syftet är att utreda hur företagsledare ser på sig egen Emotionella Intelligens och hur 

de anser Emotionell Intelligens har för relation till ledarskap att göra. För att kunna 

bygga vidare på studien behöver jag en inblick hos företagsledare.  

Om tid och intresse finns blir jag väldig glad om du vill medverka i min intervjustudie 

och berätta om dina tankar och erfarenheter gällande Emotionell Intelligens. Detta kan 

ske i form av en fysisk intervju på Din arbetsplats (jag är flexibel!) eller genom en 

telefonintervju. Jag vill gärna komma i kontakt med er så snart som möjligt och 

hoppas ni är villiga att delta och vara med på en intervju. Om ni accepterar kommer ni 

få en färdig intervjuguide som visar de frågor som jag tänkt ställa. Tanken är att 

intervjun kommer ta ungefär en timme med varje person. Givetvis kommer era svar att 

behandlas konfidentiellt och där du som respondent erbjuds anonymitet.  

 

Jag är tacksam för alla svar ni kan bidra med och hoppas vi hörs snart!  

 

Vid frågor vänligen kontakta mig via mail XX eller telefon XX  

 

Tack och med vänliga hälsningar  

Hanna Daneshmir 
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9.2 Bilaga B- Intervjuguide 
 
Etisk klargörelse  

Syftet med denna undersökningen är att förstå hur företagsledares kunskap om 

Emotionell Intelligens. Jag är endast ute efter att se detta samband och är inte ute efter 

att namnge dig eller någon annan. Jag är alltså inte ute efter att hitta fel eller brister 

utan vi vill endast undersöka verkligheten. Om det finns någon fråga som du inte vill 

svara på så hoppar vi bara över den. Du har också rätt att dra tillbaka dina svar när 

som helst innan studien publiceras. All information vi samlar in från intervjuerna 

kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att ses av mig och eventuellt 

min handledare. Alla deltagare har valet om dom vill vara anonyma. Det är även helt 

okej att avsluta denna intervju när det behagas och jag kommer då radera all inspelad 

data.  

Jag presenterar mig själv och berättar om min studie och syftet med intervjun. Här 

kontrollerar med respondenten att det är okej att jag spelar in intervjun, vilka som 

kommer att ha tillgång till materialet och att respondenten kan välja att vara anonym.  
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Del A: Inledande frågor  

A.1) Berätta kortfattat om dig själv: Ålder, år som VD, utbildningsbakgrund. 

A.2) Berätta kortfattat om företaget: Bransch, anställda i företaget. 

Del B. Ledarskap 

•   Hur skulle dina anställda beskriva dig som ledare?   

•   Vilka är dina tre främsta styrkor som ledare?   

•   I Din tidiga karriär som anställd eller i andra sammanhang, ansåg Du några 

ledarskapsstilar irriterande eller sämre än andra?   

○ Hur har det påverkat din egen ledarstil?  

•   Vilken skicklighet eller sakkunskap känner du att du fortfarande saknar?   

•   Vad har varit drivkraften? (Hur nådde du den positionen du har idag, (VD)?  

•   Vilka tre faktorer skulle du säga har tagit dig dit du är idag?   

•   Vad är skillnaden på att vara chef och ledare och när är du de?   

•   Vad är ledarskap för dig och vad förväntas av dig som ledare?  

 
Del C: EI - Hur ledarna ser på EI och vad de tror att det är 
  
•   Vad vet du om Emotionell intelligens? (om inte Vad tror du Emotionell 

intelligens är?) 

•   Hur ser du på Emotionell intelligens?  

•   Anser du att du använder dig av EI i ditt arbete? 

•   Hur värderar du Emotionell intelligens jämfört med andra kompetenser (utb,	 

erfarenhet)?   

Del D. Personlig kompetens (del 1 av EI)  

Kan du urskilja dina känslor i din roll som ledare och identifiera effekter som uppstått 

av dina känslor?  

Känner du till dina styrkor och svagheter?  

Tror du på din egen förmåga, exempelvis när du ska ta dig an nya utmaningar? 

Hur reagerar du om en medarbetare upprör dig? 

Vad är ärlighet för dig?  
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Vad är integritet för dig?  

På vilket sätt tar du ansvar för din personliga prestation?  

Om något oväntat händer i samband med en organisationsförändring hur hanterar det?  

Om organisationsförändring i form av nya ideer eller metoder uppstår, hur hjälper du 

dina medarbetare att förstå och nå dem nya metoderna?  

Hur hanterar du kritik och lär sig av erfarenheter? 

Hur förhåller du dig till din roll i att jobba mot gruppens eller organisationens mål?  

Vad anser du om din beredskap att ta chanser?  

Anser du att du innehar en ihärdighet för att nå mål trots hinder och motgångar?  

Om din organisation stöter på motgångar och hinder, hur hjälper du dina medarbetare 

att förstå och nå dem nya målen?  

 

Del E. Social kompetens (del 2 av EI)  

Vad tycker du om din förmåga att förstå dina medarbetares känslor och perspektiv?  

Vad tycker du om din förmåga att förstå dina medarbetares behov?  

Om en medarbetare kommer till dig med ett problem, hur bemöter du situationen? 

Hur goda chanser har dina medarbetare att utvecklas i företaget?  

Vad tycker du om mångfald i företaget? 

Vad är din attityd gentemot makt?   

Hur ser du på din roll i förhandlingar?  

Vad har du för attityd mot konflikter som kan uppstå på arbetsplatsen? 

Hur förmedlar du visioner och mål, och hur kommunicerar du dina budskap för att 

övertyga din arbetsgrupp?  

Om du vill att en organisationsförändring sker, hur hjälper du dina medarbetare att 

förstå och nå dem nya målen?  

Hur verkar du för att öka gemenskapen bland dina medarbetare? 

Vad är samarbete för dig?  

Vad gör du för att skapa gruppsynergi på arbetsplatsen?  

Del F. Avslutande del   

Vill du lägga till något?   

Jag vill påminna dig om att du kan dra tillbaka denna intervju när du vill och att du har 
valet att  vara anonym. Jag kommer som tidigare nämnt att behandla denna 
information jag får in konfidentiellt.  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9.3 Bilaga C –Del D och E i intervjumanualens koppling till systemet 
av EI kompetenser  

 

 

 
9.3 Bilaga D  – Mayer and Salovey (1997) & EQ-I scales från 
Reuven Bar-on (2006) 
 
 
9.3 Bilaga E- Ledarskap, Kommunikation, Motivation och 
Egenskaper relation till ledarskapstilar med en uppdelning på 
respondenternas tolkning av EI-begreppet  
 


