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Syftet med arbetet är att undersöka vilka förmågor och kompetenser 

hos ledare som medarbetare upplever har en positiv inverkan på 

deras arbetsprestationer och vidare om dessa går att koppla till 

emotionell intelligens. Studien tar utgångspunkt i emotionell 

intelligens som teori där Golemans (1998) kompetensteori användes 

som ramverk. Studien är av hermeneutisk, kvalitativ ansats där 

semistrukturerade intervjuer användes som instrument på sex 

stycken undersökningsdelatagare. Resultatet gick att dela upp i fem 

kategorier av förmågor och kompetenser som medarbetarna 

uppskattade hos ledare. Av dessa fem hade fyra stycken en tydlig 

koppling till ledares emotionella intelligens vilka kunde 

kategoriseras som: förmågan att förstå andra, förmågan att påverka 

andra, förmågan att känna sig själv och förmågan att vara en trygg 

ledare. Den femte kategorin kunde sammanställas till att beröra 

ledarens formella kompetens och visar därmed på att den 

emotionella intelligensen inte utgör en ledares totala önskade 

kompetens. Arbetets slutsats är att den emotionella intelligensen har 

en betydande inverkan på medarbetarnas arbetsprestationer och 

således en stor betydelse i arbetslivet men att den formella 

intelligensen också har en viktig del och inte kan uteslutas helt.   
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INTRODUKTION 
A person can have the best training in the world, an incisive, analytical mind, and an 

endless supply of smart ideas, but still will not make a good leader (San Lam & 

O’Higgins, 2012, s. 151). 

 

Emotionell intelligens är ett begrepp som länge varit okänt för många men som florerar 

och används frekvent inom HR-världen idag. Det är inte ovanligt att läsa i tidningar och 

på hemsidor inom HR, karriär och arbetsliv hur denna “nya” intelligens beskrivs som en 

framgångsfaktor och betydande komponent för att nå resultat i karriären. Enligt Wiman 

(2019) som är skribent för motivation.se visar forskning på att personer med hög 

emotionell intelligens har bättre ledaregenskaper, högre grad av välmående och lycka, 

och därmed större chans att lyckas i karriären. Psykologiforskaren och 

vetenskapsjournalisten David Goleman hävdade samma sak redan 1995 då han i sin bok 

Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ framställde den emotionella 

intelligensen som en primär framgångsfaktor i arbetslivet. Enligt Goleman (1998) befann 

sig arbetslivet redan under sent 90-tal i en förändringsfas där utbildning och sakkunskap 

inte längre var de viktigaste förmågorna. Han förklarar att vi istället mer och mer bedöms 

efter personliga egenskaper som initiativ- och anpassningsförmåga samt hur vi uppträder 

mot varandra och enskilt, egenskaper som alla beror på individens emotionella 

intelligens. Ändå tenderar vi idag, kanske nu mer än någonsin, att lägga all fokus på att 

införskaffa den ultimata utbildningen innehållande så många meriterande titlar och 

formell kompetens som möjligt för att nå drömjobbet, varför? Frågan blir inte mindre 

intressant i avseendet att forskning visar på att vår mänskliga hjärna består av ett 

emotionellt känslocentrum som mer eller mindre styr vår logiskt tänkande hjärna (Neale, 

Spencer-Arnell & Wilson, 2010). Med andra ord spelar det mindre roll i vilken grad vi är 

logiskt snabbtänkta och intelligenta när dessa förmågor ändå kan rubbas om våra 

emotionella känslolägen hamnar ur balans. 

 

Som personalvetarstudent väcker dessa argument och påståenden en nyfikenhet hos mig 

att vilja utforska den emotionella intelligensen ytterligare och undersöka vilken roll den 

faktiskt har i arbetslivet idag. Det här arbetet kommer därför handla om emotionell 

intelligens där jag för att undersöka fenomenet ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv 

kommer rikta fokus specifikt mot ledare och hur den emotionella intelligensen tar uttryck 

i ledarskapet och dess tillhörande påverkansprocesser. För att kunna genomföra 

undersökningen kommer ledarens beteende och agerande ställas i relation till 

medarbetarnas arbetsprestationer i förhoppning att kunna urskilja och reflektera över 

potentiella påverkansprocesser. För att uttrusta läsaren inför vidare läsning följer 

inledningsvis ett bakgrundsavsnitt med centrala begrepp som är viktiga för att förstå 

helheten i arbetet, därefter presenteras syfte och frågeställningar samt ett avsnitt om hur 

forskningen inom det aktuella området har sett ut tidigare.    

Bakgrund  

Intelligensen och den mänskliga hjärnan  

Intelligens som begrepp går att spåra tusentals år tillbaka i tiden och Aristoteles sägs vara 

först med att tala kring begreppet i hans teorier om mentala egenskaper. Enligt Gardner 

(2002) dröjde det dock flera hundra år efter Aristoteles uttalanden innan 
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intelligensbegreppet blev mer utforskat. Han förklarar att människan under en lång tid 

inte hade någon vetenskaplig definition av intelligens som begrepp utan att informella 

benämningar som “begåvad” och “klok” eller “trögtänkt” och “osmart” istället användes 

för att beskriva en människas intellektuella förmåga. När forskningen kring 

intelligensbegreppet sedan tog fart i början på 1900-talet låg fokus nästan enbart på 

individens kognitiva förmåga och man talade om intelligenskvoter och intelligent 

begåvning. I samma skede upprättades mätinstrument i form av intelligenstester eftersom 

det ansågs väsentligt att kunna mäta människans intelligens (Gardner, 2002). Det var inte 

förrän långt senare som forskare på riktigt öppnade ögonen för de emotionellt orienterade 

egenskaperna. 

 

För att förstå hur den emotionella intelligensen definieras kan det vara nyttigt att ha vissa 

grundkunskaper kring den mänskliga hjärnan. Enligt Neale, Stephen, Spencer-Arnell, 

Lisa och Wilson, Liz, (2010) kan hjärnan delas in i tre delar: reptilhjärnan, den tänkande 

hjärnan och den emotionella hjärnan. Deras förklaring lyder att reptilhjärnan reglerar våra 

livsfunktioner som andning, reflexer och rörelser, den tänkande hjärnan ansvarar för våra 

tankar och den emotionella hjärnan är vårt känslocentrum med värderingar, attityder och 

föreställningar. Följaktligen utgör det emotionella intellektet en egen del av tre i den 

mänskliga hjärnan men har trots detta varit påtagligt ouppmärksammad i sammanhang 

om människans intelligens genom historien, fram tills nyligen. Enligt Neale et al. har 

modern forskning tagit fram resultat på att vår emotionella hjärna i många situationer är 

mycket mer aktiv än vår logiska hjärna. Samtidigt förklarar de att neoronkopplingar 

mellan hjärndelarna dessutom gör att den emotionella hjärnan ständigt kan skicka signaler 

till den tänkande hjärnan och följaktligen påverka vårt logiska tänkande. Vidare är det 

därmed möjligt att förstå att den emotionella delen av människans intelligens har en 

mycket större betydelse för vårt tänkande och agerande än vad vi under en längre tid 

uppmärksammat.  

Kompetens  

Kompetens är ett begrepp som ofta nyttjas i sammanhang som är relaterade till arbete och 

prestationer och syftar till individens förmåga att utföra och klara av en uppgift (Nilsson, 

Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011). Det är dock inte ovanligt att begreppet används 

fel i dagligt tal då många förväxlar kompetens med ordet kunskap. Kompetens och 

kunskap är förvisso två begrepp som har en relation till varandra men de har helt olika 

betydelse. Kortfattat går det att beskriva kompetens som “förmågan att använda sig av 

sin kunskap”. Ellströms (1992) definition av kompetens ger en grundlig förklaring av 

begreppet och används frekvent inom arbetslivspedagogisk litteratur. Definitionen lyder: 

 
En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 

kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras 

kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om 

möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet 

erbjuder (Ellström, 1992, s.21). 

 

Definitionen tyder på att begreppet är kopplat till sin kontext vilket gör att situationen 

bestämmer om individens förmåga kan nyttjas till sin fulla potential (Nilsson et al., 2011). 

Granberg (2014) styrker Ellströms definition genom att förklara att en individ kan besitta 

hög kompetens inom ett verksamhetsområde men vara obenägen att utnyttja den om den 
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aktuella situationen inte tillåter. Han hävdar att människor inte kan besitta kompetens om 

denna inte kan anknytas till en kontext och säger att kompetens inte finns förrän den har 

visats.   

Emotionell intelligens  

Emotionell intelligens kan förklaras som de emotionellt orienterade, mentala förmågor 

och egenskaper som Aristoteles redan för flera tusen år sedan hävdade utgjorde en del av 

människans intelligens och som Neale et al. (2010) idag menar kommer från den 

emotionella delen av människans hjärna. Kimber (2009) beskriver emotionell intelligens 

som förmågan att kunna hantera och anpassa sina känslor i olika situationer för att nå ett 

eftersträvat ändamål. Hon förklarar att emotionell intelligens är ett mått på en persons 

förmåga att uppleva, uttrycka, reglera och värdera känslor i förhållande till intelligent 

tänkande. Följaktligen avgör dessa förmågor hur väl människan klarar av att hantera olika 

situationer och inte minst mellanmänskliga relationer (Kimber, 2009).  

 

Goleman (1998) uttrycker att begreppet ibland kan vilseleda och att många felaktiga 

uppfattningar finns om emotionell intelligens, bland annat att det skulle innebära 

detsamma som att “vara snäll”. Han menar att detta är en direkt felaktig bedömning av 

begreppet eftersom emotionell intelligens likaväl innefattar förmågan att kunna 

konfrontera och inte “vara snäll”. Begreppet innebär inte heller att man ska kunna släppa 

ut sina känslor fritt, det betyder snarare att man ska kunna behärska sina känslor så de 

uttrycks på ett effektivt och lämpligt sätt (Goleman, 1998). Tilläggningsvis är den 

emotionella intelligensen inte genetiskt fastställd och utvecklas inte heller i tidig ålder. 

Den skiljer sig dessutom från människans kognitiva förmåga, det vi oftast men inte helt 

korrekt benämner som “IQ”, där utvecklingen sägs stanna av redan i högre tonåren. Enligt 

Gardner (2002) fortsätter istället den emotionella intelligensen att utvecklas under hela 

livstiden, vilket innebär att äldre personer därmed har stora förutsättningar att besitta en 

högre emotionell intelligens än unga vuxna och barn.  

Emotionell kompetens  

Med ovanstående förklaring på de båda begreppen kompetens och emotionell intelligens 

är det inte helt svårt att förstå vad emotionell kompetens står för. Goleman (1998) 

beskriver begreppet som: En inlärd förmåga som bygger på emotionell intelligens och 

som leder till lysande arbetsprestationer (Goleman, 1998, s.34). Emotionell kompetens 

är således en utveckling av den emotionella intelligensen i det avseende att den illustrerar 

hur emotionell intelligens tar form i praktiken. Exempel på en emotionell kompetens kan 

vara “att påverka”. Att kunna påverka är en viktig kompetens hos ledare eftersom det 

innebär förmågan att få andra att reagera och verka på ett önskvärt sätt. Goleman förklarar 

att denna kompetens bygger på de två egenskaperna: empati och social förmåga. Vidare 

förklarar han att vår kapacitet till inlärning av praktiska förmågor bestäms av vår 

emotionella intelligens, men att det är vår emotionella kompetens som utvisar hur stor del 

av denna kapacitet vi lyckas översätta till kompetens i arbetet.  

Ledarskap  

Enligt Nilsson et al. (2018) kan ledarskap vara samhällsvetenskapens mest studerade 

ämne. Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver ledarskap som ett slags beteende 

människor använder för att påverka andras tänkande, uppförande och inställning. 
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Avsikten är dels att ingjuta en trivsel och ett förtroende hos sina följare men också att 

skapa ett önskat beteende för att förverkliga och uppnå organisatoriska mål. Ledaren har 

således en stor inverkan på medarbetarna i en organisation och därigenom även 

organisationen i sin helhet (Nilsson et al., 2018). Jacobsen & Thorsvik förklarar att 

ledaren dessutom ofta förväntas vara en pedagogisk förmedlare i organisationer. Vidare 

är det tydligt att ledarskapet blir en central faktor i påverkansprocesser i organisationer, 

och ledarens förmåga att använda sig av sin kompetens att påverka andra blir därmed ett 

intressant ämne att studera. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur den emotionella intelligensen hos ledare 

kan påverka medarbetares arbetsprestationer. För att tillgodose studiens syfte används 

följande frågeställningar: 

 

- Vilka förmågor och kompetenser hos en ledare upplever medarbetare har en 

positiv inverkan på deras arbetsprestationer? 

- På vilket sätt går dessa förmågor och kompetenser att koppla till emotionell 

intelligens?  

 

Meningen med studien är att ur ett medarbetarperspektiv urskilja förmågor och 

kompetenser hos ledare som påverkar medarbetarnas arbetsprestationer och sedan 

undersöka om dessa går att koppla till emotionell intelligens. Studien har för avsikt att ge 

en uppfattning om den emotionella intelligensens del i ett pedagogiskt ledarskap och 

uppsatsen är därmed tänkt att bidra till en djupare förståelse för vad den emotionella 

intelligensen har för betydelse i arbetslivet.  

Tidigare forskning 

Forskare världen över som studerar ledarskap är nästan alla enade om att ledarskapet 

spelar en viktig roll för en organisations framgång eller misslyckande. Det råder däremot 

delade meningar om vilka förmågor och kompetenser som är primära för ett effektivt 

ledarskap. Tidigare forskning visar på att den emotionella intelligensen hos ledare 

påverkar deras sätt att leda och att omkring 90% av framgångsrikt ledarskap går att koppla 

till emotionell intelligens (Maamari & Majdalani, 2017). Detta styrks i Li, Gupta, Loon 

och Casimirs (2016) studie som visar på att emotionell intelligens är positivt relaterat till 

ledarskapets effektivitet.  

 

Flera forskare kritiserar dock påståenden om att den emotionella intelligensen skulle ha 

en signifikant inverkan på ledares ledarskapsfärdigheter och hävdar att den empiriska 

evidensen inte existerar eller att den i sådana fall är mycket svag eller motsägelsefull 

(Walter, Cole & Humphrey, 2011). Carmelli och Josman (2016) presenterar resultatet av 

en studie som visar på att för karriärspår där emotionell intelligens inte är central eller 

nödvändig, minskar den emotionella intelligensen hos chefer ju högre upp i företagets 

hierarki de befinner sig. I ett annat stycke presenterar de å andra sidan en studie där en 

stark relation mellan ”överlägsna prestandaledare” och emotionell kompetens 

identifierades. Det råder samtidigt diskussioner kring om den emotionella intelligensen 

verkligen kan utpekas utan en kontextuell tillhörighet. Waterhouse (2006) menar att 
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eftersom emotionell intelligens inte stöds av någon kognitiv neurovetenskaplig forskning 

måste den i kontextuella sammanhang uttryckas som en kompetens.  

En känslomässig process  

McClesky (2014) skriver att ledarskap är en ”känslomässig process” och att emotionell 

intelligens därför bör spela roll för effektivt ledarskap. Forskning bekräftar att ledares 

känslor och tillhörande beteende har en stark påverkan på medarbetarnas känslomässiga 

reaktioner som i sin tur har effekt på deras utförda arbete. Bland annat finns 

undersökningsresultat som visar på att medarbetares arbetsprestationer direkt kan kopplas 

till deras känslolägen och att positiva och optimistiska känslor då har gynnat arbetet 

medan frustration och negativitet har tenderat att ha en negativ inverkan (Walter et al., 

2011). Li et al. (2016) styrker dessa påståenden genom att förklara hur förmågan att 

uppfatta känslor hos andra genom att vara uppmärksam på språk, tonläge och beteende 

gör det möjligt för ledaren att agera på sätt som inte väcker negativa känslor hos 

medarbetarna.  

 

Maamari och Majdalani (2017) hävdar att framgångsrika ledare besitter en förmåga att 

hantera sina känslor och samtidigt bemöta andras känslor. Vidare kan emotionellt 

intelligenta ledare stimulera och motivera anställda eftersom de har en god social förmåga 

och är benägna att känna empati för sina medarbetare (Maamari & Majdalani, 2017). De 

har dessutom höga självreglerings- och självmedvetenhetsfärdigheter som gör att de kan 

hantera och reglera både sina egna och sina medarbetares känslor. Li et al. (2016) säger 

att högpresterande chefer har större självmedvetenhet än genomsnittliga chefer och att 

ledare med hög emotionell intelligens väljer ett mer effektivt beteende än de med låg 

emotionell intelligens. Personer med förmågan att förstå och reglera affektiva reaktioner 

är dessutom bättre utrustade för att upptäcka behov av hjälp och därmed erbjuda sina 

medarbetare mer empatiska svar på både personliga och arbetsrelaterade problem 

(Carmeli & Josman, 2006).  

Motivation och trivsel 

Li et al. (2016) hävdar att en ledares förmåga att använda sina känslor för att motivera sig 

själv till att uppnå mål även bör kunna hjälpa ledare att motivera sina medarbetare. 

Fortsättningsvis säger de att studier visar på att ledarskapsbeteende kan framkalla ett brett 

spektrum av känslor hos medarbetare, från optimism och glädje till frustration och ilska, 

och att dessa känslor starkt påverkar medarbetarnas beteende och arbete. Därmed är det 

troligt att ledare som använder sina känslor till att motivera sig själv och andra därför 

skulle föredra att undvika att framkalla negativa känslor hos sina medarbetare eftersom 

det så småningom kommer ha en negativ inverkan på medarbetarnas välbefinnande och i 

slutändan även deras arbetsprestationer. Walter et al. (2011) antyder att ledare som är 

duktiga på att förstå andras känslor korrekt dessutom är bättre på att identifiera 

underordnade problem vilket leder till att de kan formulera mer framgångsrika lösningar 

på dessa. På samma sätt kan en ledare med förmågan att uttrycka och hantera starka 

känslor på ett effektivt sätt använda sig av det för att positivt influera sina medarbetares 

känslor och få dem att hantera sina problem med större kunskaper. 

 

Arbetsklimat och trivsel är faktorer som också har stor betydelse för arbetsprestationer 

och organisationers resultat. En omfattande studie av ”Six Second Consulting Group” 

visar på att ca 70% av medarbetares uppfattning av arbetsklimatet är direkt förknippat 
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med hur cheferna uppför sig och leder arbetet (Momeni, 2009, refererat i Maamari & 

Majdalani, 2017). Maamari och Majdalanis egen undersökning visar också den på att 

ledarskapet har direkt påverkan på hur medarbetarna trivs på arbetsplatsen vilket gör 

ledaren till en faktor för arbetsmiljön. Vidare har tidigare forskning även visat på att 

emotionell intelligens har stor betydelse för både jobbprestanda och arbetsmiljö och att 

högre nivåer av känslomässig intelligens är förknippade med större arbetstillfredsställelse 

och arbetsengagemang (Yan, Yang, Su, Luo & Wen, 2018).  

 

Mamari och Majdalani förklarar att arbetsmiljö handlar om känslor, uppfattningar och 

värderingar som anställda delar på arbetsplatsen, där även känslor av tillhörighet till 

organisationen samt förtroende och lojalitet räknas in. San Lam och O’Higgins (2012) 

framhåller också att emotionell intelligens har ett positivt inflytande på anställdas 

arbetsförhållanden och menar på att det är positivt relaterat till problemlösningsstrategier. 

Vidare säger de att forskare även har föreslagit att emotionell intelligens modererar 

förhållandet mellan stress och mental hälsa. Lam och O’Higgins hävdar samtidigt att 

arbetsklimatet och medarbetarnas trivsel dessutom har att göra med hur väl ledare 

prioriterar att skapa engagemang och bekräfta arbetsprestationer hos sina medarbetare.  

Bekräftelse och engagemang  

I Akhtar, Boustani, Tsivrikos och Chamorro-Premuzics (2014) studie framgår att 

emotionellt intelligenta personer är mer benägna att vara engagerade på jobbet, oavsett 

kön, ålder och andra personlighetsvariabler. Studiens resultat ger därmed stöd till den 

teoretiska förklaringen av emotionell intelligens som en personlig resurs som underlättar 

engagemang. Vidare är det inte bara individuellt som den emotionella intelligensen 

påverkar engagemanget, enligt Carmeli och Josman (2006) finns det framtagna bevis för 

ett positivt samband mellan chefers emotionella intelligens och deras underordnades 

engagemang för organisationen. Att ingjuta engagemang är således en process som 

bygger på att ledaren förstår sig på känslolägen och vad som triggar igång dessa hos sina 

medarbetare.  

 

Det finns ett flertal olika verktyg och system inom ledarskap som används i strävan om 

att maximera medarbetarnas engagemang och arbetsprestationer, baserat på forskning är 

den emotionella intelligensen hos ledaren en faktor för hur effektivt dessa verktyg 

utnyttjas. Enligt Maamari och Majdalani (2017) är exempelvis ledare med högre 

emotionell intelligens mer benägna att använda sig av belöning och bekräftelse för att 

framkalla prestationsvilja hos sina medarbetare. De menar att ju högre emotionell 

intelligens ledaren har desto bättre är deras förmåga att bedöma när och på vilket sätt som 

stöd och uppmuntran kan användas till medarbetarna. Även förmågan att visa sympati 

och ge bekräftelse när det behövs påverkas av den emotionella intelligensen.  

 

Tidigare studier inom området visar samtidigt att ledare som föredrar att ge positiv 

feedback och support direkt före press och förväntningar har en högre emotionell 

intelligens än ledare som använder sig av kombinationen på annat sätt. Studien visar även 

att ledare som tillhandahåller press mer än 30 minuter efter den positiva supporten har 

lägst grad av emotionell intelligens (Li et al. 2016). Forskning visar dessutom på att 

belöning är förknippat med ansvarsfullhet, att ju mer ansvar en medarbetare har desto mer 

förväntar sig hen att bli belönad för sina goda prestationer (Maamari & Majdalani, 2017). 

Li et al. hävdar å andra sidan att press och höga förväntningar från ledaren även kan väcka 
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positiva känslor hos medarbetarna om det uppfattas som ett uttryck för ledarens 

förtroende för deras förmåga att uppnå högre prestanda.  

Emotionell intelligens eller IQ  

Enligt McCleskey (2014) hävdar en del forskare att emotionell intelligens är en viktigare 

indikator på individuell och organisatorisk effektivitet än vad IQ (Intelligenz Quotient) 

är. San Lam och O’Higgins (2012) styrker påståendet med tidigare forskningsresultat som 

visar på att emotionell intelligens kan förklara positiva påverkansfaktorer för 

ledarskapseffektivitet på ett sätt som varken personlighetsdrag eller IQ kan. Carmeli och 

Josman (2006) hävdar samma sak med argumentet att IQ mycket väl kan ge dig en 

doktorsexamen eller ett jobb, men när det gäller att avancera i arbetslivet är det viktigare 

att kunna samspela och komma väl med kollegor och underordnade än att ha ytterligare 

några poäng IQ. 

 

Det finns å andra sidan skepsis och ifrågasättande även för den emotionella intelligensen. 

Många studier har undersökt förhållanden mellan emotionell intelligens och kognitiv 

förmåga samt personlighet och ett antal av dem visar på att emotionell intelligens inte 

adderar något nytt till dessa äldre konstruktioner (Cherniss, Extein, Goleman & 

Weissberg, 2006). Vissa kritiker hävdar samtidigt att eftersom IQ betraktas som en 

relativt stabil egenskap, som både går att mäta och som är svår att förbättra i vuxen ålder, 

så har de med genomsnittlig eller låg IQ skäl till att vilja avvisa uppfattningen om IQ:ns 

starka korrelation med framgång (McCleskey, 2014). Vidare säger kritikerna att 

emotionell intelligens däremot betraktas som en uppsättning färdigheter som den 

genomsnittliga personen faktiskt har eller åtminstone har möjlighet att utveckla fram 

vilket gör att dessa personer då väljer att argumentera för att den emotionella intelligensen 

har en större betydelse för individuell och organisatorisk effektivitet än vad IQ har. 

McCleskey antyder även att den emotionella intelligensens popularitet och dess 

bidragande skepsis mot IQ kan vara orsak till att emotionell intelligens blivit ett 

framträdande och bestående mål för akademisk kritik. 

 

TEORETISKT RAMVERK 
I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som utgör ramverket för 

arbetet. Avsnittet är till för att klargöra arbetets problemområde samt verka som 

referensram till den empiriska studien. Nedan kommer först en kortare redogörelse av 

den emotionella intelligensen som begrepp, därefter följer en djupare beskrivning av 

emotionell kompetens som är en utveckling av den emotionella intelligensen. Den 

emotionella kompetensen visar på hur emotionell intelligens tar form i praktiken och 

kommer därför verka som teoretisk utgångspunkt i det här arbetet. Fokus kommer därför 

ligga i den emotionella kompetensen som teori och den emotionella intelligensen 

presenteras endast kortfattat för att bidra till en nödvändig förståelse.  

Emotionell intelligens  

Emotionell intelligens är ett begrepp som myntades av de två forskarna Salovey och 

Mayer i början på 90-talet (Kimber, 2009). Deras modell för begreppet är den mest 

omtalade och välanvända inom forskningen och därför är det relevant att redogöra för 
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den. Begreppet består av två delar: emotion och intelligens, vilka Salovey och Mayer 

(1997) menar båda är viktiga att undersöka för att förstå begreppets hela innebörd. De 

beskriver ordet intelligens som att det är hjärnans förmåga att tänka vilket innebär delar 

som abstrakt tänkande, minne och förmågan att skilja och kombinera begrepp. Emotioner 

förklarar de istället som människans känslor, upplevelser av energi och utmattning samt 

olika känslolägen. Vidare är forskarna noga med att separera emotionell intelligens från 

liknande egenskaper som talanger och personliga egenskaper. Kimber förtydligar vad 

forskarna menar och förklarar att exempelvis extrovert eller tystlåten inte är egenskaper 

som går att förknippa med emotionell intelligens utan att det är något Salovey och Mayer 

snarare skulle benämna som personlighetsdrag. Att vara emotionellt intelligent handlar 

således om att ha förmågan att förstå egna och andras känslor vilket inte är samma sak 

som att exempelvis vara talför eller social. 

 

Salovey och Mayer (1997) har upprättat en modell för att beskriva begreppet där de 

illustrerar hur enklare förmågor övergår till mer komplexa psykologiska processer. 

Modellen är uppdelad i fyra kategorier av egenskaper som fångar upp begreppet som 

helhet. Vidare består varje kategori av fyra steg som börjar med de allra simplaste 

förmågor som sedan gradvis ökar i komplexitet. Enligt Salovey och Mayer utvecklas de 

komplexa förmågorna senare än de enkla och beroende på individens grad av emotionell 

intelligens går denna process olika snabbt för olika individer. Utvecklingen av de mer 

komplexa förmågorna förutsätter dessutom att de enklare förmågorna i föregående steg 

redan utvecklats. En individ kan alltså inte utveckla en mer komplex förmåga om inte de 

tidigare stegen redan är uppfyllda. Det är dock inte alla individer som utvecklar de mest 

komplexa förmågorna, detta är också individuellt och varierar från person till person. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av modellen och dess olika kategorier.  

 

Den första kategorin: Att uppleva, värdera och uttrycka känslor handlar om att identifiera 

känslor och förstå känslomässigt innehåll. Det kan vara att känna igen egna känslor men 

även att kunna läsa av andras känslouttryck och förstå vad de har för innebörd. Den andra 

kategorin: Att underlätta tänkande med hjälp av känslor, förklarar hur känslor påverkar 

den intellektuella processen. Känslor speglar upplevelser och förändringar hos individen 

och omgivningen, ett barn som ramlar och slår sig gråter till exempel för att indikera på 

att hen slagit sig och har ont. Genom att lyssna till dessa förändringar lär vi oss att tolka 

och uppmärksamma viktiga händelser i vår omgivning och hos oss själva. Den tredje 

kategorin: att förstå och analysera känslor: att använda känslomässig kunskap, handlar 

om att förstå känslors utvecklingsmönster samt tolka känslomässiga reaktioner hos andra. 

Vidare utvecklat innebär det att inneha förmågan att förstå hur känslor kan vara 

sammansatta och följa efter varandra, exempelvis kan rädsla övergå till ilska och sedan 

omformas till sorg beroende på kringliggande omständigheter. I den fjärde kategorin som 

Salovey och Mayer kallar för: Att reglera känslor genom reflektion för att främja 

emotionell och intellektuell tillväxt, poängteras vikten av att vara öppen och mottaglig för 

känslor. Forskarna menar att öppenhet för sina känslor är en förutsättning för att kunna 

lära sig av dem, därför ska känslouttryck och reaktioner välkomnas oavsett om de är 

jobbiga eller behagliga (Kimber, 2009).  

 

Salovey och Mayers (1997) teori är inte områdesbaserad eller inriktad mot specifika 

situationer utan riktar sig generellt mot individens personliga, emotionella intelligens. Att 

använda teorin för att analysera prestationer och resultat i reella situationer kan därför 
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vara komplext och andra forskare, främst en vid namn Daniel Goleman, har därför 

utvecklat en mer kompetensbaserad teori för det emotionella intellektet. Daniel Goleman 

är doktor i psykologi och idag VD för företaget Emotional Intelligence Services i USA 

(Goleman, 1998). Golemans teori som riktar sig mot kompetenser är lättare att applicera 

på situationer och kan användas som ett verktyg eller mellanled för att analysera den 

emotionella intelligensens påverkan i reella situationer. 

 

Emotionell kompetens  

Enligt Goleman (1998) är emotionell kompetens inlärda förmågor som grundar sig på den 

emotionella intelligensen och som leder till goda arbetsprestationer. Goleman har kartlagt 

den emotionella intelligensen och delat upp några kompetensområden han funnit in i 

kategorier baserade på olika förmågor. Hans teori som är influerad av Salovey och Mayer 

(1997) skiljer sig från deras i ett par betydande aspekter: i Golemans teori finns ingen 

hierarkisk ordning där enklare förmågor först måste utvecklas för att gå vidare mot de 

mer komplexa. Detta innebär att förmågorna kan sättas samman i flera olika 

kombinationer och det finns ingen inbördes ordning att förhålla sig till. Goleman har även 

delat upp den emotionella intelligensen i sex, istället för fyra, kompetensområden vilka 

han sedan samlat och delat upp de olika förmågorna inom (Goleman, 1998). För att göra 

ytterligare en uppdelning har Goleman dessutom delat in dessa sex kompetensområden i 

två kategorier: personlig kompetens och social kompetens. Nedan presenteras Golemans 

teori för emotionell kompetens med tillhörande beskrivning för varje kategori.  

 

PERSONLIG KOMPETENS  

1. Självinsikt  

Emotionell medvetenhet - Korrekt självbedömning - Självförtroende  

Att vara emotionellt medveten innebär att kunna känna igen sina egna känslor och förstå 

varför de uppstår. Det handlar också om att förstå samband mellan känslor och agerande 

samt att förstå hur känslor påverkar prestationer. Korrekt självbedömning innebär att vara 

medveten om sina förmågor och begränsningar. Att vara mottaglig för feedback och lära 

sig av erfarenhet samt inneha självdistans. Självförtroende står för att ha en stark känsla 

för sitt eget värde och sin förmåga. Det innebär också att ha mod att uttrycka impopulära 

åsikter och vara beslutsam trots osäkerhet och stress.  

 

2. Självstyrning  

Självkontroll - Pålitlighet - Noggrannhet - Anpassningsförmåga – Innovationsförmåga 

Att ha självkontroll innebär att kunna hantera störande känslor och impulser i påfrestande 

situationer samt att förbli lugn och bevara koncentration under stress. Pålitlighet handlar 

om att kunna agera etiskt och riktigt och kunna bygga upp förtroende genom sin 

tillförlitlighet. Det innebär att vara principfast men samtidigt kunna erkänna egna misstag. 

Noggrannhet handlar om att leva upp till åtaganden och hålla löften. Noggranna personer 

är alltid omsorgsfulla i sitt arbete och tar ansvar för att mål blir uppnådda. 

Anpassningsförmåga har de som klarar av snabba förändringar och är flexibla i sitt arbete. 

De kan anpassa reaktioner och taktik till föränderliga omständigheter. 

Innovationsförmåga innebär att vara öppen för nya idéer och bidra med nya perspektiv 

från flera olika källor, att komma med originella lösningar och våga ta risker i sitt 

tänkande.  
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3. Motivation 

Prestationsvilja - Engagemang - Initiativförmåga - Optimism  

Att ha prestationsvilja innebär att vara resultatorienterad och ha en stark strävan att 

förbättra och leva upp till fastställda mål. En prestationsvilja betyder också att hela tiden 

vilja söka efter information för att förbättras. Engagemang står för att sympatisera med 

en grupps mål och finna en mening med att tillgodose dessa. Engagerade personer gör 

gärna uppoffringar för att fullgöra gruppens uppgift. Initiativförmåga betyder att våga ta 

chanser och tänja på gränser för att få jobbet gjort, att göra mer än vad som krävs eller 

förväntas för att uppnå satta mål. Optimism innebär att fortsätta sträva efter mål trots 

hinder och motgångar. Optimistiska personer ser lärdomar i misstag och arbetar med en 

känsla av hopp snarare än rädsla.   

 

SOCIAL KOMPETENS  

4. Empati  

Att förstå andra - Att utveckla andra - Serviceorientering - Att hantera olikheter - Politisk 

medvetenhet  

Att förstå andra handlar om att vara uppmärksam på andras känslor, att kunna förstå dem 

och vara hjälpsam utifrån det. Det innebär samtidigt att kunna visa känslighet och vara 

en god lyssnare. Att utveckla andra betyder att kunna se andras utvecklingsbehov och 

erbjuda råd och utmaningar för att utveckla dem ytterligare. Förmågan innebär samtidigt 

att kunna erkänna andras starka sidor och prestationer samt att vara benägen att agera 

mentor vid behov. Serviceorientering innebär att kunna förutse, förstå och tillgodose 

andras behov. Att erbjuda hjälp och söka efter metoder för att öka andras tillfredsställelse. 

Att hantera olikheter innebär att respektera och komma väl med folk med annan 

bakgrund. Förmågan innebär också att kunna motsäga fördomar och tolerans och istället 

ta tillvara på mångfalden. Politisk medvetenhet står för att kunna avläsa sociala och 

politiska stämningar samt kunna förstå påverkansfaktorer som formar synpunkter och 

handlande hos andra.  

 

5. Social förmåga att påverka  

Inflytande - Förmåga att kommunicera - Konflikthantering - Ledarskap - 

Förändringskatalysator  

Att ha inflytande innebär att vara skicklig på att övertyga och vinkla prestationer och 

argument så att de tilltalar lyssnare. Inflytelserika personer agerar strategiskt för att bygga 

upp samförstånd och stöd. Förmåga att kommunicera betyder att vara lyhörd, söka 

ömsesidig förståelse och att kunna lösa problem på enkla sätt. Det innebär också att vara 

effektiv i att signalera och läsa av emotionella koder för att fininställa sina budskap. 

Konflikthantering står för att kunna hantera besvärliga situationer och personer på ett 

diplomatiskt sätt. Det innebär att effektivt kunna lokalisera meningsskiljaktigheter, 

uppmuntra öppenhet och samtidigt arrangera lösningar till problem. Ledarskap står för 

att inspirera och vägleda grupper och individer genom att agera förebild och träda fram 

som ledare när det behövs. Ett gott ledarskap innebär att inspirera, lyfta fram och väcka 

entusiasm hos andra. Att agera förändringskatalysator innebär att förstå behov av 

förändring och inleda processer som engagerar andra i arbetet, att kunna ifrågasätta och 

vara först med att erkänna behov av förändring. 

 

6. Samarbete, team och grupp-IQ  

Uppbyggnad av gemenskap - Samverkan och samarbete - Teamförmåga  
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Uppbyggnad av gemenskap står för att odla och bevara nyttiga och ömsesidiga relationer. 

Det innebär förmågan att kunna bygga upp samförstånd och skapa långsiktiga och 

gynnsamma nätverk. Samverkan och samarbete betyder att balansera fokus mellan 

uppgift och relationer samt att kunna arbeta med andra mot gemensamma mål. Personer 

med dessa förmågor är duktiga på att bidra till ett samarbetsfrämjande klimat. 

Teamförmåga innebär att kunna skapa gruppsynergi i strävan efter gemensamma mål. 

Personer med teamförmåga värnar om gruppen, lockar andra till ett aktivt deltagande och 

är noga med att dela med sig av äran. 

 

Goleman (1998) skriver att innehavandet av emotionell intelligens inte ger garanti på att 

man också är emotionellt kompetent. En person kan ha empati men inte använda den på 

rätt sätt. Tvärtom är det möjligt att anta att en emotionellt kompetent person också är 

emotionellt intelligent eftersom kompetensen bygger på intelligensen. Det är därför 

passande att använda den emotionella kompetensen som utgångspunkt i en sådan här 

studie och sedan anta att intelligensen existerar i alla avseenden där kompetensen gör det.  

 

METOD 
I följande avsnitt redovisas de metodval som ligger till grund för studiens utförande. 

Inledningsvis kommer arbetets metodologiska utgångspunkter att presenteras med 

tillhörande förklaring till varför de har valts och hur de har tolkats. Därefter följer en 

redovisning av studiens planering och utförande med hjälp av sju underrubriker som 

belyser varje del i processen. De sju delarna består av artikelsökning, urval, instrument, 

insamling och transkribering, etiska överväganden, analys samt tillförlitlighet och äkthet.  

Metodologiska utgångspunkter  

Hermeneutik  

Hermeneutik handlar om att förstå, tolka och förmedla olika upplevelser (Fejes & 

Thornberg, 2019). Hermeneutiken som metodansats används därför när syftet med 

studien är att få en djupare förståelse för informanternas upplevelser. Den lämpar sig även 

bra till kvalitativa studier som bygger på att ge informanterna stort utrymme att själva 

bestämma vad de vill berätta om. Enligt Patel och Davidsson (2019) kretsar 

hermeneutiken kring språket och har som ideologi att kunskap och förståelse för 

människan och hennes livssituation hämtas genom att tolka språkliga och skriftliga 

diskurser samt handlingar och mänskliga yttringar. I det här arbetet är medarbetarnas 

känslor och uppfattningar centrala faktorer och därför passar det att utgå från 

hermeneutiken som metodansats.  

Kvalitativ ansats  

Metoden är avgörande för hur insamling av material genomförs (Bryman, 2012). Detta 

beror främst på flertalet instrument som används inom olika metoder. Metodvalet är 

således viktigt för studiens framträdande och slutresultat och bör därför tänkas igenom 

noga. Enligt Bryman anses kvalitativ forskning bygga på en samling grundantaganden 

om hur den sociala verkligheten studeras på bästa sätt. På liknande sätt beskriver David 

och Sutton (2016) den kvalitativa forskningen som en samhällsvetenskaplig metod som 
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baseras på etnometodologins, hermeneutikens och den symboliska interaktionismens 

teoretiska och metodologiska principer.  

 

Utifrån arbetets syfte kommer studien genomföras på medarbetare med erfarenhet att 

arbeta underordnad en ledare. Den sociala verklighet som studeras är således dessa 

medarbetares arbetslivssituation. Bryman förklarar att den kvalitativa forskningens fokus 

ligger i betydelser, meningar och sammanhang. En studie i denna ansats syftar därför till 

att förstå den sociala verkligheten genom att tolka upplevelser hos personer. Enligt 

Bryman brukar den kvalitativa forskningsmetoden förknippas med deltagande och 

ostrukturerade djupintervjuer. Han menar att det är en lämplig metod när man vill ge 

utrymme till följdfrågor och skapa en omfattande helhetsbild. Brymans förklaringar 

beskriver därmed det kvalitativa metodvalet till det här arbetet. 

Planering och utförande  

Artikelsökning  

För att upprätta en teoretiskt grund och få bakgrundsförståelse kring ämnet genomfördes 

en litteratur- och artikelgenomgång. En sådan genomgång är en bra metod för att 

undersöka vad som tidigare studerats inom ämnet (Bryman & Bell, 2013). Till 

artikelsökningen användes universitetsbibliotekets databaser “ERIC” och “PsycInfo” 

som tillhör ämnesguiden för pedagogik- och lärarutbildningar. För att finna relevant 

material identifierades nyckelord från arbetets syfte att använda vid sökningen. 

Nyckelorden som användes var emotional intelligence i kombinationer med leadership 

style, leadership qualities, employee workperformance, emoployee motivation och 

emoployee engagement. Avgränsningar i sökningen gjordes så att träffar endast hamnade 

på vetenskapliga artiklar mellan 2005 - 2019 samt med kriteriet Peer-Reviewed. Totalt 

valdes fjorton artiklar ut och lästes igenom, därefter sorterades hälften bort med anledning 

att de ansågs ligga för långt ifrån arbetes fokusområde och därmed innehålla för lite 

användbar information. De bortvalda artiklarna ersattes med tre nya artiklar tagna från 

referenslistan i några av de bättre artiklarna som behållits. Enligt Bryman & Bell är detta 

ett bra tillvägagångssätt för att erhålla mer litteratur och samtidigt expandera sökandet.  

Urval  

Syftet med studien är att undersöka förmågor och kompetenser hos ledare som påverkar 

medarbetares arbetsprestationer. Utifrån syftet utgör populationen alla medarbetare som 

arbetar eller har arbetat för en eller flera chefer/ledare och har erfarenhet av att vara 

underordnad denne. Då populationen är för stor för att varje enskilt fall ska gå att 

undersöka gjordes ett strategiskt urval och en mindre grupp informanter valdes ut till 

studien för att representera populationen. David och Sutton (2016) förklarar att det 

strategiska urvalet tillhör kategorin icke-sannolikhetsurval som ofta används när det 

saknas lämpliga urvalsramar eller när restriktioner gör det opraktiskt att utföra något 

annan typ av urval. Urvalstypen används ofta i kunskapssökande studier där syftet är att 

få djupare förståelse för något och strategin är att undersökaren själv handplockar sina 

informanter till studien. Det strategiska urvalet är därmed inte slumpmässigt vilket gör att 

resultatet inte kan generaliseras till den populationen som valts (David & Sutton, 2016).  
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I den här studien användes det strategiska urvalet till att få största möjliga spridning på 

informanterna gällande faktorerna: ålder, bransch och yrkesbefattning. Företag 

handplockades således där det redan fanns en uttänkt kontaktperson som skulle kunna 

vara en lämplig deltagare till studien. Följaktligen var det oundvikligt att inte känna till 

de personer som kom att väljas ut till studien eftersom det strategiska urvalet syftar till att 

handplocka undersökningsdeltagare. Stor vikt lades dock vid att relationen mellan 

intervjuare och undersökningsdeltagare skulle vara tillräckligt flyktig för att relationen 

inte skulle påverka intervjusvaren. Kontakten togs direkt med de tänkta 

undersökningsdeltagarna på de utvalda företagen och de fick motta ett missivbrev (se 

bilaga I). I missivbrevet erhöll deltagarna information om studien samt blev tillfrågade 

om att delta och ombads att återkoppla vid intresse.  

 

Urvalsstorleken för arbetet bestämdes till sex intervjupersoner där tidsaspekten var den 

främsta faktorn som utgjorde begränsningen. David och Sutton (2016) hävdar dock att 

mindre urvalsstorlekar men med noggranna och exakta tekniker ändå kan vara mer 

representativ än större där kvantitet har gått före kvalitet i genomförandet. Nedan 

presenteras en tabell (tabell 1) över den urvalsgrupp som valts ut till arbetet. Tabellen är 

tänkt att informera om spridningen inom urvalsgruppen men har utöver det ingen vidare 

relevans för studiens resultat. 

 

 

Instrument  

Arbetet tar utgångspunkt i kvalitativ ansats där intervjuer valdes till metod för att 

tillgodose syftet och besvara frågeställningen. Studien genomfördes genom 

semistrukturerade intervjuer med tillhörande intervjuguide (se bilaga II). 

Semistrukturerade intervjuer är uppbyggda med viss struktur där några frågor är 

förberedda men där utrymme också lämnas för följdfrågor (David & Sutton, 2016). Denna 

intervjuform ger informanten utrymme att sväva ut och utveckla sina svar vilket ger 

förutsättningar till att få ta del av djupare berättelser och personliga utsagor från 

informanten. Intervjuformen innebär samtidigt att intervjuaren regelbundet tar taktpinnen 

och håller sig till den röda tråd som lagts upp i intervjuguiden (David & Sutton, 2016).  

 

Intervjuguiden som utformades till det här arbetet börjar med några demografiska frågor 

för att ta fram faktiskt data om informanten, därefter är den uppbyggd genom ett fåtal 

uppvärmningsfrågor följt av resterande kärnfrågor. Strukturen följer David och Suttons 

Informant Befattning Ålder Kön 

Medarbetare 1 Förskollärare 52 Kvinna 

Medarbetare 2  Kallskänka 37 Kvinna 

Medarbetare 3 VD/ekonom 25 Man 

Medarbetare 4 Maskinförare 50 Man 

Medarbetare 5 IT-konsult 26 Man 

Medarbetare 6 Barnskötare 76 Kvinna 

Tabell 1. Översikt över studiens undersökningsdeltagare. 
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beskrivning av halvstrukturerade intervjuguider i vilken de förklarar att 

uppvärmningsfrågorna är till för att direkt skapa ett förtroende hos 

undersökningspersonen och bygga upp en bra stämning och komfort inför kärnfrågorna 

som i sin tur behandlar studiens centrala teman. Till varje kärnfråga fanns utrymme för 

följdfrågor som intervjuaren kunde rikta mot det område som studien syftar till. 

 

När intervjuguiden var färdigställd genomfördes en pilotundersökning för att undersöka 

om materialet var användbart till studien. Detta förespråkas av David och Sutton (2016) 

som förklarar att intervjufrågorna är intervjuarens främsta instrument för att nå 

informanterna och att felaktigheter och brister i frågorna kan leda till felaktig information 

och således missvisande resultat. Första steget i pilotundersökningen blev att presentera 

frågorna och tematiseringen för handledaren till arbetet för att ta del av hennes kritiska 

granskning. Därefter genomfördes en intervju på en person som lämpligen kunde 

representera de tänkta intervjupersonerna. En enklare transkribering och översiktlig 

analys gjordes sedan av pilotstudien vilket gav användbar feedback till att utveckla 

intervjuguiden ytterligare. Flera svar som erhölls genom pilotundersökningen ansågs inte 

vara tillräckligt nischade mot studiens forskningsfråga och flera ändringar gjordes i 

intervjuguiden för att precisera frågorna ytterligare mot studiens syfte. Meningen med 

pilotundersökningen var dessutom att kontrollera att tidsramen för intervjun hölls 

någorlunda och att intervjufrågorna var begripliga och etiskt korrekta. Enligt David och 

Sutton är dessa faktorer viktiga för att intervjun ska kännas bekväm för båda parter.  

Insamling och transkribering  

David och Sutton (2016) beskriver att intervjutillfället är en social interaktion där både 

situationens miljö och intervjuarens framträdande har betydelse för hur informanten 

besvarar frågorna. Därför är det viktigt att informanten känner sig bekväm och väl till 

mods under intervjun och att den kan genomföras utan avbrott. Detta var något som togs 

i beaktning redan i förarbetet och faktorer som plats, tid och tillfälle var därför väl 

genomtänkta när intervjuerna bokades in med informanterna. Tidsaspekten var den faktor 

som hade störst inverkan på de val och beslut som togs under arbetets gång. En snäv 

tidsplan som främst berodde på att arbetet utfördes av en enskild person bidrog till 

flertalet begränsningar och fältstudien var en av de som påverkades. Med tidsaspekten i 

åtanke togs beslutet därför att göra tre av intervjuerna över telefon. Samtliga intervjuer 

spelades in på ljudfil för att fånga upp hela samtalen samtidigt som anteckningar gjordes 

för att inte gå miste om uttryck och känslor som uppmärksammades under samtalet. Enligt 

David och Sutton är inte bara det som sägs utan även kringliggande aspekter som 

exempelvis hur det sägs, viktiga delar i den kvalitativa metoden. 

 

Transkriberingen gjordes sedan löpande under processen så snart efter varje 

intervjutillfälle som möjligt för att få bra förutsättningar att behålla en god kvalitét på 

materialet. Bryman (2018) rekommenderar detta tillvägagångssätt och poängterar även 

att avbrutna transkriberingar bör undvikas för att minska risken för felaktigheter i det 

färdigställda materialet. Samtliga ljudfiler var av god kvalitet och transkriberingen kunde 

utföras noga och ordagrant med undantag för vissa tillfällen då informanterna skrattade 

eller hostade vilket inte ansågs tillföra något av värde till studien. När transkriberingen 

var klar resulterade de sex intervjuerna i 28 sidor intervjutext som var klara att analyseras.  
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Etiska överväganden  

Under arbetets gång togs vetenskapsrådets (2002) fyra etiska riktlinjer i beaktning vilka 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet syftar till att informera undersökningsdeltagare om vilken uppgift de 

har och vilka villkor som gäller (Vetenskapsrådet, 2002). Kravet uppfylldes således 

genom att deltagarna fick motta ett missivbrev där de blev informerade om studiens syfte, 

om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sin 

medverkan. Undersökningsdeltagarna ombads i samband med missivbrevet att återkoppla 

om de ville godkänna sitt deltagande i studien. På så vis tillgodosågs även 

samtyckeskravet som innebär att samtycke från uppgiftslämnare måste inhämtas. 

Ytterligare regler som ingår i samtyckeskravet är att undersökningsdeltagaren själv har 

rätt att bestämma villkoren för hennes deltagande samt att det varken finns något 

beroendeförhållande mellan forskare och deltagare eller att deltagaren under några 

omständigheter skulle riskera att bli utsatt för otillbörlig påtryckning eller påverkan om 

hon väljer att avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa regler togs i 

beaktning under hela arbetet. Enligt Vetenskapsrådet har konfidentialitetskravet en nära 

anknytning till frågan om offentlighet och sekretess och innebär att samtliga 

undersökningspersoner ska ges största möjliga konfidentialitet och uppgifter som kan 

kopplas till deltagaren ska förvaras oåtkomligt för utomstående. Kravet utgjorde motiv 

för att inte samla in mer personliga uppgifter om deltagarna än namn, ålder och befattning. 

All annan personinformation som skulle gå att koppla direkt till undersökningsdeltagaren 

valdes att inte ta reda på eftersom det inte heller hade relevans för studien. Vidare 

förvarades allt insamlat material på intervjpersonens dator vilket bedömdes vara den 

säkraste plattformen och inga utomstående parter gavs möjlighet att ta del av materialet. 

Innan intervjuerna hölls blev deltagarna, i enlighet med nyttjandekravet, försäkrade om 

att det insamlade materialet endast skulle komma att användas till det tänkta 

forskningsändamålet. Vidare informerades de om att det färdigställda arbetet senare 

kommer att publiceras i databasen Digitala vetenskapliga arkivet (DIVA).  

Analys  

För att analysera det empiriska materialet genomfördes en kvalitativ innehållsanalys. 

David och Sutton (2016) beskriver att en kvalitativ innehållsanalys går till genom en 

process där forskaren använder sig av kodning för att tematisera det empiriska materialet 

in i olika ämnesområden. Kodningen innebär vidare att forskaren lokaliserar nyckelord i 

texten i form av ord eller uttryck som tenderar att återkomma i materialet och på så sätt 

kan textstycken som belyser likheter eller olikheter sorteras ut och kategoriseras in i olika 

teman. Materialet bearbetades till en början induktivt och det togs därmed inte någon 

hänsyn till det teoretiska ramverk som ligger i grund för arbetet. I det här skedet var 

studiens första forskningsfråga enskilt i fokus och utgjorde tolkningsramen för analysen, 

frågan lyder: Vilka förmågor och kompetenser hos en ledare upplever medarbetare har 

en positiv inverkan på deras arbetsprestationer? Forskningsfrågan ger samtidigt 

förklaring till varför analysarbetet valdes att inledas genom en induktiv ansats eftersom 

den uppmanar till generella slutsatser utifrån informanternas svar (Fejes & Thornberg, 

2015).  

 

Kodningen gjordes med hjälp av olika färger där varje tema fick en enskild färg. Teman 

uppkom allteftersom textmassan bearbetades och när materialet ansågs vara tillräckligt 
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genomgånget kunde textstycken flyttas runt och teman revideras och fastställas 

ytterligare. David och Sutton (2016) säger att ett bra tillvägagångssätt vid kodning är att 

börja med en grov skiss av potentiella teman och senare skapa kopplingar och förbindelser 

mellan dessa så de kan reduceras och till sist fastställas. De slutliga teman som framkom 

ur materialet var: förmåga att förstå andra, förmåga att påverka andra, förmåga att 

känna sig själv, förmåga att var en trygg ledare samt formell kompetens och yttre 

påverkansfaktorer. Utifrån dessa teman kunde sedan resultatet framställas och första 

forskningsfrågan besvaras. 

 

Med hjälp av det färdigställda resultatet av studiens första forskningsfråga gjordes sedan 

en andra analys för att vidare besvara den andra forskningsfrågan som lyder: På vilket 

sätt går dessa förmågor och kompetenser att koppla till emotionell intelligens? I detta 

skede analyserades resultatet istället genom en deduktiv ansats eftersom det nu var dags 

att koppla empirin till det teoretiska ramverket som används i arbetet. I en deduktiv ansats 

utgår forskaren från en teori och undersöker om exempelvis ett påstående stämmer i ett 

eller flera fall (Fejes & Thornberg, 2015). Här användes Golemans (1998) kompetensteori 

där de förmågor och kompetenser som ingår kopplades ihop med de teman som 

identifierats i föregående analysskede. De sammankopplingar som hittats i denna fas 

grundas följaktligen på forskarens egna tolkningar och presenteras i studiens 

diskussionskapitel.  

Tillförlitlighet och äkthet  

Inom forskning är det viktigt att studierna uppfattas trovärdiga och begrepp som ofta 

diskuteras i sammanhanget är validitet, generaliserbarhet och reliabilitet (Bryman, 2018). 

Dessa begrepp förklarar Bryman är dock mer förknippade med kvantitativa studier och 

istället riktas fokus oftast mot tillförlitlighet och äkthet i kvalitativa arbeten. Bryman 

förklarar att tillförlitlighet inom kvalitativa studier syftar på att undersöka trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Vidare säger han att 

trovärdigheten omfattar aspekter som att studien utförs i enlighet med de regler som finns 

samt redovisas på ett sätt som är tillförlitligt för utomstående. För att påvisa 

trovärdigheten i det här arbetet presenteras en omfattande redovisning av studiens 

tillvägagångssätt i arbetets metodavsnitt samt en mer eller mindre transparent bild av 

informanternas svar i resultatet. Överförbarheten menar Bryman syftar till att studien ska 

beskrivas tillräckligt detaljerat för utomstående själva ska kunna bedöma huruvida 

studien går att applicera även på andra sociala miljöer. I det här arbetet är den vida 

spridningen av informanternas befattning, ålder och bransch tänkt att visa på en god 

överförbarhet. Resultatet och slutsatser har dessutom skrivits på ett sätt som är tänkt att 

framhäva överförbarheten. Fortsättningsvis har samtliga delar i forskningsprocessen 

redovisats för att tillgodose pålitligheten i arbetet. Nästa del som utgör tillförlitligheten i 

kvalitativa studier är möjligheten att styrka och konfirmera vilket enligt Bryman uppnås 

genom att vidhålla objektivitet. Han förklarar att teoretiska utgångspunkter likväl som 

personliga åsikter inte får påverka studiens utförande och resultat för att kriteriet ska 

uppfyllas. Genom att behålla informanternas egna utsagor av upplevelser samt att inte 

låta personliga värderingar influera resultatet har detta kriteriet tillgodosetts.  

 

Slutligen krävs att studien uppfyller de krav som ställs på äktheten i studien för att den 

ska ses som trovärdig. Brymans (2018) definition av äkthet inom kvalitativa studier lyder 

att det ska finnas en ontologisk, pedagogisk, katalytiskt och taktisk autenticitet som ska 
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bidra till att forskaren ger informanterna i studien en utökad förståelse för sin sociala 

tillvaro. Äktheten i studien eftersträvas således genom att resultatet redovisas på ett sätt 

så att en objektiv bild av studien ges och bidrar till att studiedeltagare bör kunna förstå 

sin egen sociala tillvaro kopplat till frågorna de besvarade. 

 

RESULTAT 
I följande kapitel presenteras studiens resultat i fem delar med tillhörande rubriker. 

Uppdelningen består av teman som kunnat lokaliseras i informanternas svar och syftar 

till att underlätta för läsaren att tolka resultatet. Avsnittet inleds således med två delar 

som främst behandlar ledares sociala kompetens, därefter följer två delar som berör 

ledares personliga kompetens och sista delen tar upp formella kompetenser och yttre 

faktorer som inte går att koppla till emotionell intelligens men som ändå utgör en 

väsentlig del i informanternas svar. Citat från informanterna presenteras löpande i texten 

för att förstärka trovärdigheten och förtydliga påståenden för läsaren.  

Förmåga att förstå andra människor 

Se medarbetarnas värde och lita på deras förmåga  

Under intervjuerna framkommer en mängd olika förmågor och kompetenser som 

informanterna uttrycker är önskvärda hos en ledare. Flera av informanterna säger bland 

annat att det är viktigt att få känna sig sedd och behövd i sitt arbete. De menar att en 

önskvärd förmåga hos ledare är att kunna förstå sig på och se potentialen i sina 

medarbetare och utefter det ge dem de bästa förutsättningarna för att kunna prestera. 

Medarbetare 3 säger att en sådan förmåga samtidigt innebär för ledaren att kunna 

uppskatta kompetenser hos andra som ledaren själv inte har, att inte enbart värdesätta 

kompetenser liknande sina egna utan istället ta vara på mångfalden.  

 

Kanske se möjligheterna i mig, både fördelarna och nackdelarna och lyfta 

fram dem. Och sen kunna se ens olika sidor, både bra och dåliga, en bra 

människokännare tror jag man behöver vara för att kunna vara en bra ledare 

(medarbetare 5).  

 

Men förmågan att uppskatta andras kompetenser, alltså en kompetens som du 

själv inte har, den förmågan är väldigt viktigt, det blir lätt att man tycker att 

de som är duktiga är de som är duktiga på samma sak som en själv och då blir 

det att man kanske bara anställer dessa personer (medarbetare 3).  

 

Som ett resultat av att se medarbetarnas värde menar informanterna att ledaren då bör 

kunna ge medarbetarna frihet i sitt arbete och lita på deras omdöme. Detta nämner några 

av informanterna som en viktig faktor för att de ska känna glädje och motivation i arbetet. 

Medarbetare 1 förklarar att en ledare som litar på sina medarbetare och inte lägger sig i 

detaljer visar att det finns ett förtroende för dem. Vidare förklarar medarbetare 1 att det 

förtroendet ingjuter en trygghet hos medarbetaren som bidrar till att arbetslusten ökar. 

Samtidigt är det även en trygghet att ledaren ändå finns till hands för att svara på frågor 

och verka som stöd när det behövs.  
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Respektera och lyssna på sina medarbetare  

Under intervjuerna fick informanterna frågan om de någon gång haft en ledare som de 

tyckt var riktigt bra, samtliga svarade ja. Följdfrågan blev således vilka förmågor och 

kompetenser som utmärkte det goda ledarskapet och på det svarade flera av informanterna 

att det handlade om respekt från ledaren gentemot sina medarbetare. Medarbetare 1 

berättade om en ledare som tydligt hade visat att hon respekterade allas olikheter och var 

noga med att behandla alla lika. Ledarens beteende hade haft en positiv inverkan på 

arbetsklimatet samtidigt som det hade inspirerat medarbetarna att agera på samma sätt. 

Medarbetare 1 säger att den här ledarens beteende har haft stor påverkan även efteråt i 

hur medarbetare 1 själv blivit som yrkesperson.   

 

Hon visade så stor respekt mot den människan som hon hade framför sig... 

Hon hade sådan god människosyn, just det att hon respekterade alla stor som 

liten. Hon är en väldig förebild för jag träffade henne väldigt tidigt i min 

yrkeskarriär och jag har ofta tänkt tillbaka på hennes goda bemötande mot 

alla (medarbetare 1).  

 

Medarbetare 3 uttrycker att det är ett mänskligt behov att få känna sig respekterad och 

förklarar att respekten framförallt är viktig i sättet hur ledaren jobbar med feedback till 

sina medarbetare och inte minst i den enskilda kommunikationen mellan ledare och 

medarbetare. Medarbetare 1 och 4 uttrycker båda att det är betydelsefullt för både 

arbetsklimat och arbetsmoral att samtal i förtroende med ledaren inte sprids vidare. 

Medarbetare 4 ger exempel på en situation när detta förtroende brutits.  

 

Det påverkade mig väldigt mycket i att trivas på jobbet. Trivs du inte på ditt 

arbete så gör du ju ett sämre jobb och mår ju sämre givetvis (medarbetare 

4).     

 

Flera av informanterna poängterar även hur viktigt det är att bli lyssnad på och beskriver 

hur det bidrar till en känsla av att känna sig respekterad och viktigt. Medarbetare 6 berättar 

om en chef som påverkade både trivseln och arbetsviljan positivt genom att hon alltid 

lyssnade och tog samtalen på allvar. Detta beteende skapade en trygghet som gjorde att 

fokus kunde läggas enbart i arbetet fortsätter medarbetare 6. Medarbetare 1 bekräftar 

förmågan att lyssna som en viktig kompetens hos ledare och lovordar en före detta chef 

som alltid lyssnade även om folk kom och avbröt. Omvänt beskriver de båda 

informanterna också hur det har känts när chefer inte lyssnat på dem och de trycker främst 

på hur sådana situationer kan skapa stress och vantrivsel. 

 

Om det var någon gång det var någonting som man behövde hjälp med så var 

det ” ja men det löser du”. Ja det var jobbigt, stressigt, det mådde man inte 

bra av (medarbetare 6)  

 

Jag känner att det påverkas på det sättet att man vågar inte ta egna initiativ, 

eftersom man inte får förtroendet, man blir osäker på ett sätt och man försöker 

prestera ännu bättre konstigt nog i detta och det blir en väldig stress 

(medarbetare 1).  
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Kunna prata om icke jobbrelaterade saker  

Samtliga informanter nämner att en ledares förmåga att även kunna prata om icke-

jobbrelaterade saker har en stor betydelse för både trivsel och arbetsvilja. Några av 

informanterna uttrycker att utomstående faktorer som rör privatlivet ibland kan påverka 

deras arbetsprestationer och att det då är viktigt att kunna prata om dem för att ledaren 

ska förstå varför. När denna förståelse finns hos ledaren kan medarbetarna känna sig mer 

trygga och avslappnade i sitt arbete och i vissa fall släppa de utomstående 

påverkansfaktorerna tillfälligt för att kunna lägga mer fokus på arbetet. 

 

Att kunna känna att man kan prata med sin chef om sånt som påverkar en på 

arbetsplatsen tror jag är jätteviktig. Och kan man säga det till någon så kan 

man släppa det och då ge fokus (medarbetare 3). 

 

Ja det påverkar mig, då skulle jag känna mig tryggare i mitt jobb, om jag 

känner att det är en chef som har en sån pass professionalitet så att hen inte 

utnyttja det och ser det som en svaghet hos mig, det har en stor betydelse. 

Man vill ju kunna prata med sin chef (medarbetare 1).  

 

Samtidigt handlar det inte enbart om att kunna ventilera problem och jobbiga saker säger 

medarbetare 2 och 5. Att ha avslappnade samtal om sådant som inte rör jobb är också 

viktigt och bidrar till ett trivsamt arbetsklimat fortsätter de. En bra, avslappnad stämning 

där man känner varandra lite mer än som kollegor bidrar till att det blir roligare att jobba 

beskriver medarbetare 2. 

 

Man ska liksom kunna ha ett vanligt samtal, så man vet lite så. det blir roligare 

att jobba om man har det så, att man känner sig mer som, ja men som en familj 

eller som vänner eller vad man ska säga (medarbetare 2). 

 

Alltså jag som på ett sådant medelstort företag eller litet eller vad man ska 

säga tycker det kan vara rätt skönt att kunna ha lite avslappnande, liksom 

kunna ta en lunch och gå ut och snacka lite privatliv (medarbetare 5). 

 

Flera av informanterna uttrycker samtidigt att det är lika viktigt att ledaren inte tappar sin 

ledarposition genom att vara öppen för dessa samtal utan att det ändå ska kunna hållas 

professionellt. Medarbetare 1 och 4 säger att de uppskattar att känna att de kan ha en 

avslappnad och vänskaplig kommunikation med sin ledare men de är samtidigt noga med 

att “chefen ska vara en chef”, och att den balansen är viktig. I arbetssituationen är det 

ledaren som bestämmer och ska leda arbetet framåt, sen kan man stiga åt sidan och ta det 

andra säger medarbetare 4. Medarbetare 5 förklarar att en mer personlig relation till sin 

chef skapar en vilja att prestera för honom/henne och att det också handlar om en 

ömsesidig respekt. Samtidigt menar medarbetare 5 att det kan skapa en press också 

eftersom det är jobbigare att svika någon man har en relation till. 

 

Man ska nog kunna prata om det mesta, man ska kunna gå till sin chef med 

allt men det är ju också svårt eftersom jag tycker att en chef är ledaren, den 

ska va en chef (medarbetare 1).  
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Men det kan ju också leda till negativt också om man får en personlig relation 

med någon också ju för då kan man ju få den här pressen, man vill ju inte göra 

bort sig heller ju, man vill ju alltid prestera ju (medarbetare 5).   

 

Flera av medarbetarna uttrycker en förståelse för komplexiteten hos ledare att dra gränsen 

mellan vänskap och professionalitet i relationen till sina medarbetare, de är dock överens 

om att ledare som har denna förmåga påverkar deras arbetsvilja positivt.  

Förmåga att påverka andra människor  

Inspirera, lyfta och utveckla 

Att få uppskattning och känna sig behövd är ett mänskligt behov vi människor har säger 

medarbetare 3. Medarbetare 5 förklarar att uppskattning för en prestation bidrar till en 

känsla av motivation till att göra uppgiften ännu bättre nästa gång och att beröm och 

respons dessutom bidrar till att jobbet blir roligare och viljan att prestera bättre ökar. 

Medarbetare 3 säger att uppskattning och beröm även kan ge en form av stolthet i arbetet 

som bidrar till att en känsla av ägarskap i arbetsuppgiften. Vidare förklarar medarbetare 

3 att känslan av ägarskap bidrar till att du vill ta mer ansvar och vara ännu mer noggrann 

när du utför uppgiften i fortsättningen. En liknande förmåga hos ledaren som några av 

informanterna menar är viktig är att kunna inspirera sina medarbetare och implementera 

känslan av att det de gör är värdeskapande.  

 

Om chefen har gett mig uppgiften så ser hon förmodligen ett värde, och om 

hon kan få mig att känna den nyttan så kommer jag känna att det är mer 

värdefullt (medarbetare 3).  

 

Vidare anser medarbetare 3 att två förmågor som utgör ett effektivt sätt att inspirera sina 

medarbetare är att föregå med gott exempel och att alltid sätta laget framför jaget. 

Medarbetare 3 menar att dessa förmågor utmärker en god ledare och att det är två viktiga 

faktorer som bidrar till en arbetsfrämjande kultur.  

Ge konstruktiv feedback till andra  

Under intervjuerna poängterar flera av informanterna vikten av att en ledare kan ge beröm 

och feedback till sina medarbetare. De förklarar att positiv feedback och beröm skapar 

motivation till att vilja prestera bättre. Några av dem lyfter dessutom styrkan i att kunna 

säga till när något är fel och menar således att en viktig förmåga hos en ledare är att kunna 

ge konstruktiv feedback och kritik. Flera av informanterna uttrycker att feedback skapar 

goda förbättringsmöjligheter samtidigt som det inger en trygghet i att arbetet är tillräckligt 

bra om inget annat sägs.    

 

Bara att man får en bekräftelse på att man är på rätt väg, men också att man 

säger till när det är galet (medarbetare 6).   

 

Alltså det ska ju vara någon som kan motivera en ju, som kan ge både positiv 

och negativ kritik... Och hjälpa mig att bli bättre och leda mig framåt eller så 

ju… (Medarbetare 5).  
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Vidare lyfter flera av informanterna svårigheterna med feedback och hur viktigt det är att 

den framkommer på rätt sätt. Medarbetare 3 säger att det behövs en finkänsla hos ledaren 

och samtidigt en tydlig plan med vad feedbacken ska generera. Exempelvis är det viktigt 

att ledaren kommer direkt till medarbetaren med kritik och att den inte framkommer på 

omvägar, om feedbacken förmedlas fel kan det istället ge omvänd effekt förklarar 

medarbetare 3.  

 

...inte att man blir dissad utan att det är konstruktiv kritik. Det finns så många 

olika sätt att säga saker på (medarbetare 1).  

 

Att man har en feedback som är till för att hjälpa den anställde att bli bättre 

och duktigare. Men om det är sån feedback som någon ger framför alla 

människor så tycker man bara ”shit vilken idiot” som säger det och då vill 

man snarare hitta anledningar till att chefen har fel (medarbetare 3). 

Förmåga att känna sig själv   

Vara självmedveten och kontrollera sina känslor  

Samtliga informanter påpekar att en ledare måste vara duktig på att kontrollera sina 

känslor så att exempelvis negativitet och dåligt humör inte går ut över medarbetarna 

eftersom det skulle ha en negativ inverkan på deras arbetsglädje och prestationer. 

Medarbetare 5 säger att ledaren precis som alla andra måste få ha känslor men att det är 

viktigt att hen inte tar ut frustration på någon annan. Medarbetare 3 anser att en ledare har 

jättestor påverkan på arbetsklimatet och förklarar att det dessutom blir större effekt i allt 

en ledare gör på grund av dennes framträdande position.  

 

Alltså det beror ju på, alltså vi alla är ju människor ju och känslor måste man 

ju ha och känslor måste man visa ju. Men säg att en chef är lite nere eller arg 

på något annat, då ska han ju inte skälla ut mig eller bli arg på mig för den 

saken (medarbetare 5).  

 

Jättemycket, chefen kan påverka från jättenegativt till att den kan lyfta 

arbetsmiljön jättemycket… Blir en liten hävstång på just det chefen gör, 

effekten blir större när det är chefen som gör det (medarbetare 3).   

 

Medarbetare 2 uttrycker att en ledare såklart också måste få visa negativa känslor men att 

det måste hållas på en nivå som inte påverkar medarbetarna och arbetet. När en ledare 

låter dåligt humör gå ut över sina medarbetare påverkas stämningen negativt och både 

arbetslust och produktivitet minskar. Å andra sidan om ledaren är på gott humör och har 

positiva känslor kan det istället gynna arbetsklimatet om hen är öppen och delar med sig 

av dem fortsätter medarbetare 2.   

 

Ja men då tror jag att då drar man ju ner alla. Alla blir ju liksom irriterade 

eller så och så står alla tysta och inte vågar göra någonting… Sen är det väl 

positivt, alltså kul om de visar… ja men om det har hänt något kul eller vad 

man ska säga, att man har hittat på något roligt, men inte bara om det är 

negativt (medarbetare 2).  
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Informanterna är eniga i sina uttalanden om att ledarens handlingar och beteende påverkar 

extra mycket jämfört med medarbetarnas och att hävstångseffekten som medarbetare 3 

pratar om således är densamma även i positiva skeenden. De menar att det därför krävs 

en viss finkänsla hos ledaren i hur öppen hen ska vara med sina känslor eftersom det har 

en stor påverkan på arbetsklimatet och vidare medarbetarnas arbetsprestationer.    

Ta emot kritik och feedback från andra  

Flera av informanterna uttryckte under intervjuerna att det är viktigt att en ledare kan ta 

kritik och inte bara ge. En ledare som inte kan lyssna på medarbetarnas feedback och ta 

till sig den skapar irritation som stör arbetsmotivationen säger medarbetare 2 och förklarar 

samtidigt att det inte går att förutsätta att ledaren alltid har rätt bara för att hen har högsta 

ansvaret.  

 

Ja men om din chef gör något du inte tycker är rätt och hen inte kan ta 

feedback då kommer du haka upp dig på detta alltid. Och är du en chef som 

man inte kan säga kritik och feedback till dig då är du ingen bra chef... man 

måste ju ändå kunna höra negativa saker om sig själv också. Man måste 

liksom kunna ta en konflikt (medarbetare 2).  

 

Det handlar om att vara prestigelös säger medarbetare 3 och menar att det är något som 

hen värderar högt hos en ledare. En ledare måste kunna erkänna sina fel, liksom en bra 

medarbetare, säger medarbetare 4. Vidare fick informanterna frågan hur deras egna 

arbetsprestationer påverkas av att en ledare kan vara prestigelös och ta kritik. Medarbetare 

2 svarar att det handlar om att utföra arbetsuppgifter på bästa sätt, att ledarens sätt inte 

alltid är det bästa och för att jobbet ska bli så bra som möjligt måste ledaren kunna lyssna 

in andra alternativ. Medarbetare 4 säger att det handlar om att ledaren ska kunna erkänna 

misstag och be om ursäkt när det är uppenbart att hen har gjort fel. Vidare förklarar 

medarbetare 4 att det är lätt att tappa arbetsmotivationen om man i en situation blivit 

sviken av sin ledare, men att en ursäkt i den situationen kan göra att man återfår både 

motivation och respekt för ledaren.  

 

...då har man ju rent av tröttnat och så har man gått i några dagar och känt att 

”jag skiter i det här”... då hade man nog i första hand krävt en ursäkt på ett 

ärligt sätt...Ja det är jätteviktigt, en bra ledare måste även kunna erkänna sina 

fel, liksom en bra medarbetare (medarbetare 4).  

Förmåga att vara en trygg ledare  

Ge raka och tydliga direktiv  

Under intervjuerna påpekade samtliga informanter att struktur och riktlinjer i arbetet är 

något de behöver för att kunna prestera på topp. De anser att klara besked och tydliga 

direktiv för vad som gäller och vad som ska göras är viktig för arbetsmotivationen och 

för att arbetet ska kunna fortlöpa i en produktiv takt. Medarbetare 5 säger att hela arbetet 

inte måste vara uppstyrt men att det underlättar med riktlinjer att förhålla sig till. 

Medarbetare 4 uttrycker att det framförallt är viktigt med en tydlig målbild och raka 

besked om hur det är tänkt att jobba för att nå målet. Vidare menar samtliga informanter 



 

23 

att det är ledarens uppgift att förmedla dessa direktiv till medarbetarna och samtidigt se 

till att de når fram klart och tydligt.  

 

Ska jag prestera bäst så behöver jag någon som säger till mig vad jag ska 

göra... alltså riktlinjer, direktiv… det behöver liksom inte vara jättestyrt ju 

men det kan alltid vara skönt att ha riktlinjer att gå efter. Så man går åt rätt 

håll (Medarbetare 5).  

 

Klara besked om vad som gäller och vad som ska göras… han ska stå upp och 

tala om att det här har vi som mål och dit ska vi. Raka besked om vad som 

ska göras skulle jag nog vilja påstå (medarbetare 4).   

 

Struktur och tydlighet är således faktorer som informanterna betonar har stor inverkan på 

deras motivation och effektivitet. Medarbetare 2 uttrycker att direktiv som hela tiden 

ändras påverkar arbetstempot negativt och medarbetare 1 förklarar att sådana oklarheter 

till och med har bidragit till bortkastat arbete. Vidare ger informanternas svar en bild av 

att detta är faktorer som kan dra ner arbetslusten och bidra till att prestationerna blir 

sämre.   

Ingjuta trygghet och förtroende  

Flera av informanterna nämner under intervjuerna att trygghet och ansvar är något de 

värderar högt hos en ledare. De syftar då på ett ledarskap där ledaren tar ansvar för 

verksamheten och ser till att medarbetarna känner sig trygga med att det finns någon som 

har kommandot. Medarbetare 2 säger att en bra ledare stannar kvar och hjälper till när det 

är brist på personal, det visar att verksamheten är viktig för dem vilket influerar 

medarbetarna att känna samma sak. Både medarbetare 1 och medarbetare 4 nämner att 

ledaren också måste kunna vara chef i första hand och hålla relationer på professionell 

nivå. De menar att en ledare som är för mycket kompis med sina medarbetare kan ha svårt 

i sitt beslutsfattande och den osäkerheten försämrar både förtroendet och således 

tryggheten hos medarbetarna.  

 

Jo fast jag tycker att en chef, det är ju den som tar största ansvar, så är någon 

sjuk så ska ju de gå in, alltså de ska ju ta ansvaret att det finns personal 

(medarbetare 2). 

 

 Han måste i första hand vara chef, han kan inte i första hand vara kompis 

utan chef först och sen kan vi bli lite kompisar jämte (medarbetare 4).    

 

Flera av informanterna anser att förtroende till ledaren bygger mycket på ärlighet. De 

förklarar att de värdesätter ledare som är ärliga och uppriktiga eftersom det gör att de kan 

lita på att allt står rätt till i arbetet. Vidare menar de att en ledare som svarar uppriktigt på 

frågor och ärligt talar om när något är fel ingjuter ett förtroende hos dem. Förtroendet 

innebär att medarbetarna kan lita på att ledaren säger till när något är fel vilket gör att de 

kan känna sig trygga i att deras arbetsprestationer duger så länge de inte får höra 

motsatsen. Resultatet blir följaktligen att medarbetarna kan lägga all fokus och energi på 

arbetsuppgiften istället för på annat. Tvärtom kan brist på förtroende istället leda till 

försämrade arbetsprestationer. Medarbetare 4 ger exempel på ett tillfälle då hen blivit 

sviken av sin chef och på så sätt tappat allt förtroende för honom. Händelsen påverkade 
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framförallt trivseln i arbetet som vidare hade en stor inverkan på arbetsprestationerna. 

Medarbetare 5 lyfter också förtroende som en viktig faktor för arbetsmoralen och menar 

på att förtroende framförallt bygger på att hålla löften och inte undanhålla viktig 

information för sina medarbetare.  

 

Så vårat samtal som vi hade i förtroende för varandra gick han direkt och tog 

med en annan firma i stan. Det påverkade mig väldigt mycket i att trivas på 

jobbet. Trivs du inte på ditt arbete så gör du ju ett sämre jobb och mår ju sämre 

givetvis (medarbetare 4).  

 

Ja men det finns ju vissa chefer som inte säger så mycket, som undanhåller 

saker samtidigt som de lovar saker som inte blir av...  då kanske det sänker 

eller då har det ju rättare sagt sänkt arbetsmoralen under vissa perioder ju 

(Medarbetare 5).  

Behandla alla lika och alltid stå bakom sina medarbetare 

En annan typ av trygghet som flera av informanterna tar upp är vetskapen om att ledaren 

alltid “backar upp” och stöttar om problem skulle uppstå. Medarbetare 4, 5 och 6 lyfter 

detta som en viktig faktor när de ombeds beskriva en bra ledare de haft tidigare. De menar 

på att ledare som de kan lita på alltid kommer stötta upp vid svårigheter och hålla dem 

om ryggen vid meningsskiljaktigheter med utomstående parter, får dem att både känna 

motivation och våga ta initiativ i arbetet.  

 

Alltså han backar alltid mig, han står alltid upp för mig, ifall det är några 

problem eller så så tar han alltid min rygg eller så… det är ju skönt det är 

alltid en säkerhet ju. Samtidigt kan det ju få en själv att våga ta initiativ också, 

eftersom man alltid har backning eller så ju (medarbetare 5). 

 

Jo men jag känner ju då att jag har henne bakom ryggen, hon stöttar mig och 

skulle det hända någonting så vet jag att hon gör ju det, det är jätteviktigt, än 

om man inte har någon alls (medarbetare 6). 

 

Samtidigt är det viktigt att ledaren kan behandla alla medarbetare på samma sätt, vara en 

neutral ledare och visa på kontinuitet. Medarbetare 4 säger att en ledare inte får vara 

mottaglig för “fjäsk” utan ska kunna se igenom sådant och inte bli påverkad. Medarbetare 

5 vänder på det och menar på att ledaren inte heller får behandla vissa medarbetare mer 

förmånligt än andra. I frågan om hur sådant beteende skulle påverka deras 

arbetsprestationer bekräftar båda att det handlar om förtroende vilket är viktigt för 

motivationen att prestera.  

Formell kompetens och yttre påverkansfaktorer  

För att få ytterligare perspektiv på den emotionella intelligensens betydelse inom 

ledarskapet fick informanterna avslutningsvis en fråga om hur de värderar formell 

kompetens gentemot erfarenhet och personliga egenskaper hos en ledare. Alla uttryckte 

att det är viktigt med kunskap inom det aktuella arbetsområdet men att den formella 

kompetensen inte står högst. Istället anser de att erfarenhet av att leda och förmågan att 

förstå människor är viktigare kompetenser eftersom ledares primära uppgifter är att skapa 
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homogena och produktiva arbetsklimat snarare än att utföra det löpande arbetet. 

Medarbetare 3 uttrycker att den formella kompetensen, som oftast används till konkreta 

arbetsuppgifter, inte är det viktigaste hos en ledare. Eftersom ledarens främsta uppgifter 

handlar om att coacha andra människor är informell kompetens och erfarenheter 

viktigare.  

 

Flera av informanterna anser dock att den formella kompetensen hos en ledare kan vara 

viktig i början för att skapa ett förtroende hos sina medarbetare men att det sen är viktigare 

att en ledare är någon som främst förstår sig på och kan ta människor. Medarbetare 2 

föredrar en ledare som “kan ta” människor snarare än någon med lång erfarenhet inom 

branschen som saknar denna förmåga.  

 

Ja alltså det formella, det som står på pappret är ju inte värt någonting om 

man inte kan utföra det i verkligheten (medarbetare 4).  

 

Nej men alltså du kan ju vara jätteduktig på vissa typer av områden men bara 

för det så behöver du ju inte vara bra på att leda för det ju. Men visst har du 

stor ledarerfarenhet så skulle jag värdesätta det högre än kompetensen på 

vissa områden (medarbetare 5).  

 

Medarbetare 5 uttrycker att en ledare kan ha kompetens inom vissa arbetsområden men 

att det för den delen inte behöver betyda att ledarskapet är bra. Enligt medarbetare 6 

bygger förtroendet till ledaren på vad den visar i arbetet och inte vad den har för 

utbildning på pappret.  

 

Sammantaget nämner alla informanter att formell kompetens inte är viktigare än 

erfarenhet och personliga egenskaper. Flera av informanterna berättar att de har 

erfarenhet av ledare med mycket kunskap inom branschen men som saknar kompetens i 

att leda andra. Trots att samtliga informanter är överens om att den formella kompetensen 

inte är det som är viktigast poängterar dock flera att det är viktigt att ledaren ändå är någon 

som “har koll”. På frågan om hur de skulle beskriva en ideal ledare nämner medarbetare 

1, 2 och 4 att det måste vara någon som är kunnig inom det aktuella arbetsområdet.  

Sammanfattning av resultat  

Syftet med studien var att undersöka hur ledares emotionella intelligens kan påverka 

medarbetarnas arbetsprestationer och således vad den har för betydelse i arbetslivet. 

Sammanfattningsvis skildrar resultatet fem kategorier av förmågor och kompetenser som 

informanterna anser vara önskvärda hos ledare. Av dessa fem kategorier är fyra direkt 

riktade mot sociala och personliga förmågor medan den sista kategorin skiljer sig genom 

att istället framhålla vikten av den formella kompetensen. Den första kategorin som 

benämns som förmåga att förstå andra beskriver hur informanterna uppskattar en ledare 

med god social kompetens som kan stanna upp och lyssna på sina medarbetare samt 

uppskatta deras värde och lita på deras förmåga. Nästa kategori som kunde urskiljas var 

förmåga att påverka andra. Denna kategori berör också ledares sociala kompetens men 

bygger istället på hur medarbetarna beskrivit att de föredrar ledare med förmågan att 

kunna inspirera, utveckla och ge konstruktiv feedback till sina medarbetare. Tredje 

kategorin: förmåga att känna sig själv, syftar till ledares personliga kompetens och 

framkom då informanterna kontinuerligt belyste vikten av att ledare kan ha en god 
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självkännedom och vara mottaglig för feedback. Den fjärde kategorin som gick att 

urskilja ur informanternas utsagor benämns som förmåga att vara en trygg ledare. Denna 

kategori samlar informanternas åsikter om hur en ledare bör kunna axla ledarrollen genom 

att både vara rak och tydlig men samtidigt kunna stötta och stå bakom sina medarbetare. 

Kategorin innefattar således kompetenser som berör både personliga och sociala 

områden. Den femte och sista kategorin som berör ledares formella kompetens skiljer sig 

från de andra fyra i sin karaktär men uttrycks vara betydelsefull av samtliga informanter. 

Kategorin utgör en viktig del i resultatet eftersom den visar på att emotionell kompetens 

inte utgör den totala kompetensen som anses vara önskvärd hos ledare. 

 

DISKUSSION 
Syftet med den här studien var att undersöka hur den emotionella intelligensen hos ledare 

kan påverka medarbetares arbetsprestationer. Studien bygger på två frågeställningar 

som utformades och har behandlats för att tillgodose syftet. I följande avsnitt diskuteras 

inledningsvis det tillvägagångssätt som har använts för att besvara frågeställningarna 

och därefter förs en diskussion kring det resultat som framkommit. 

Metoddiskussion 

Studien har utformats genom en kvalitativ forskningsmetod med en hermeneutisk ansats. 

I det här avsnittet kommer de metodologiska valen tillsammans med de begränsningar 

som följer att diskuteras. Det kommer även föras en diskussion kring hur studiens resultat 

i helhet kan ha påverkats av metodvalen.  

Urval  

Populationen för studien var väldigt stor eftersom den grundades på få kriterier, samtidigt 

utfördes endast sex intervjuer framtagna genom ett strategiskt urval vilket innebär att en 

generalisering inte är applicerbar. Med tanke på populationens storlek i förhållande till 

den lilla urvalsgrupp som valts ut är det rimligt att diskutera hur stor skillnad det hade 

kunnat vara på utfallet i resultatet om en annan grupp informanter från populationen hade 

valts ut. Samtidigt är ett strategiskt urval alltid ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär 

att en generalisering aldrig är rimlig oavsett storlek på populationen. Anledningen till att 

populationen inte begränsades till en specifik bransch eller yrkeskategori var att 

nyfikenheten primärt låg i att undersöka emotionell intelligens som fenomen snarare än i 

relation till ett särskilt yrke eller befattning. Ett annat slags urval hade förstås kunnat göras 

för att erhålla ett resultat som inte hade varit lika bundet till de specifika informanterna i 

urvalsgruppen. På så sätt hade studien blivit mer inriktad mot exempelvis en yrkesgrupp 

eller bransch och det hade förmodligen varit lättare att anta att resultatet påvisar en rättvis 

spegling av populationen. Samtidigt hade detta givit studien en annan riktning och både 

syfte och frågeställningar hade behövts justeras. Eftersom det inte fanns något intresse i 

att ändra studiens syfte ansågs därför den utvalda populationen och urvalet vara de bästa 

valen för att tillgodose studiens syfte.      

Instrument, insamling och transkribering  

Det instrument som användes till studien var semistrukturerade intervjuer bestående av 

uppvärmningsfrågor och kärnfrågor med utrymme för tillhörande följdfrågor. Valet av 
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semistrukturerade intervjuer som instrument grundade sig på studiens syfte och den 

hermeneutiska ansatsen. En implikation till instrumentet är dock att frågorna hade kunnat 

vara bättre utformade i vad de efterfrågade samt hur de ställdes. Det fanns en viss skepsis 

till intervjuguiden redan från början vilket grundade sig på en osäkerhet om 

intervjufrågorna skulle bringa användbara svar från informanterna. Detta märktes redan i 

samband med pilotstudien då beslutet togs att ändra strukturen och flera av frågorna i 

intervjuguiden. Under intervjuerna kunde ändå en viss osäkerhet kännas av hos 

intervjuaren vilken berodde på en kvarliggande skepsis till intervjufrågornas 

funktionsduglighet. En djupare litteraturgenomgång i hur intervjuer utformas hade 

troligtvis bidragit till en bekvämare känsla hos intervjuaren gentemot intervjuguiden och 

intervjutillfällena, även en tydligare och mer genomtänkt plan för hur analysarbetet skulle 

gå till efteråt hade förmodligen ingjutit en starkare säkerhet gentemot materialet. Den 

främsta anledningen till att dessa alternativ inte prioriterats bättre var tidsaspekten och 

det faktum att begränsningar på vissa områden var tvungna att göras.  

 

Den semistrukturerade intervjuformen användes för att ge informanterna mycket 

utrymme i sina svar, genom att sedan anpassa följdfrågorna till informanternas svar 

skapades en följsam kommunikation som öppnade upp till att gå djupare in på de områden 

som kändes viktiga för informanterna. Flera följdfrågor ställdes trots att misstanke fanns 

att det skulle vara överflödigt i resultatet men då dessa följdfrågor bidrog till att samtalet 

flöt på ansågs de ändå vara relevanta för studien. Allt eftersom intervjuerna hölls blev 

intervjuaren också bättre på att ställa följdfrågor som kunde generera resultat till studien.  

 

Hälften av intervjuerna gjordes i direkt möte med informanterna och hälften gjordes över 

telefon. Valet att göra hälften av intervjuerna över telefon berodde främst på tidsaspekten 

men också åtkomsten av informanter. En noga avvägning gjordes innan beslutet togs att 

använda telefonintervjuer eftersom intervjuformen inte fångar upp viktiga faktorer som 

ansiktsuttryck, känslolägen och miljö. En faktor som talade för att använda 

telefonintervjuer, förutom att tidsåtgången skulle bli mindre, var att en större valmöjlighet 

av informanter möjliggjordes då geografin inte skulle utgöra en begränsning. Eftersom 

ljudinspelning skulle användas även under telefonintervjuerna kunde dessutom allt som 

uttrycktes i tal och ljud noggrant fångas upp, detta följt av att transkriberingen 

genomfördes direkt efter intervjutillfället ansågs tillsammans utgöra tillräckliga argument 

för att välja telefonintervjuer som en alternativ intervjuform. Värt att tillägga är att det i 

efterhand inte går att se några anmärkningsvärda skillnader i resultaten för de vanliga 

intervjuerna och telefonintervjuerna vilket styrker att det var ett gångbart beslut. 

 

Transkriberingen skedde som beskrivet i nära anslutning till varje intervju, dels för att 

effektivisera processen men också för att skapa förutsättningar för bra transkriberingar. 

När materialet bearbetades löpande gjordes samtidigt reflektioner över vilka frågor som 

förmodligen genererat bra svar och vilka som troligtvis var oanvändbara. Detta ledde 

också till att följdfrågorna blev mer preciserade allt eftersom intervjuerna hölls. Den egna 

slutsatsen är dock att de senare intervjuerna inte bidragit mer än de första på grund av 

detta utan snarare att de senare intervjuerna blivit kortare och mer inriktade då överflödiga 

frågor lämnades utanför.      



 

28 

 

Analys  

Analysprocessen påbörjades först efter att alla intervjuer var transkriberade, detta för att 

få en samlad bild av materialet som fanns att tillgå och därefter kunna besluta vilken 

analysmetod som skulle användas. Den analys som ansågs vara bäst lämpad utifrån syfte 

och frågeställningar var således en kvalitativ innehållsanalys. Till en början analyserades 

allt material utifrån en induktiv ansats där första forskningsfrågan stod i fokus och 

utgjorde tolkningsramen för analysen. Eftersom inga förutbestämda teman fanns att 

förhålla sig till tog det först tid att komma igång och skapa passande kategorier men allt 

eftersom arbetet flöt på framkom likheterna mellan informanternas svar tydligare. En 

möjlig implikation är dock att ifrågasätta den induktiva ansatsen då det teoretiska 

ramverket i det här skedet redan var väl känt hos författaren. Bedömningen gjordes dock 

att detta var av mindre betydelse eftersom en deduktiv analys skulle tillämpas på 

materialet direkt efteråt.  

 

Följaktligen analyserades materialet igen genom en deduktiv ansats med den andra 

forskningsfrågan som tolkningsram. Denna process var enklare att genomföra och tydliga 

kopplingar kunde direkt göras mellan teori och empiri. Det var först i det här skedet som 

det gick att fastställa att studien genererat intressanta resultat i förhållande till teori och 

tidigare forskning. Samtidigt bidrog de enväldiga likheterna mellan teori och empiri till 

funderingar kring analysarbetets trovärdighet och om det var möjligt att analysarbetet 

hade påverkats av forskarens egen vilja att hitta dessa likheter. Den egna bedömningen 

utifrån kriterierna för metodens tillförlitlighet och äkthet är dock att analysarbetet 

genomförts korrekt och de positiva resultaten endast beror på den emotionella 

intelligensens tydliga relevans i arbetslivet.        

Resultatdiskussion  

I studiens resultat skildras en uppfattning om vilka förmågor och kompetenser hos ledare 

som medarbetare upplever har en positiv inverkan på deras arbetsprestationer. Utifrån 

informanternas svar var det möjligt att dela upp dessa förmågor och kompetenser i fem 

kategorier vilka sammanfattas i följande tabell (tabell 2). 
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Tabellens första kolumn består av de förmågor som gick att identifiera i informanternas 

svar. I mittersta kolumnen har emotionella kompetenser från Golemans (1998) teori 

parats ihop med kategorierna utefter de likheter som hittats och i kolumnen till höger 

följer en sammanfattande förklaring till varje kategori. Den definition av emotionell 

intelligens som utgör det teoretiska ramverket i det här arbetet är Golemans teori som 

består av sex olika kompetensområden innefattande flera förmågor. Nedan diskuteras 

varje kategori i förhållande till tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna för 

arbetet. Forskningsfrågorna som är centrala i diskussionen är: Vilka förmågor och 

kompetenser hos en ledare upplever medarbetare har en positiv inverkan på deras 

arbetsprestationer? På vilket sätt går dessa förmågor och kompetenser att koppla till 

emotionell intelligens?  

Förmåga att förstå andra människor  

Under intervjuerna framkom att informanterna uppskattar en ledare som respekterar dem 

och ser deras värde och förmågor. De uttryckte samtidigt att en ledare som är mottaglig 

och lyssnar påverkar trivseln och således arbetsviljan positivt. Enligt Goleman (1998) 

innebär emotionell intelligens att vara empatisk och han förklarar att empati handlar om 

att vara uppmärksam på andras känslor, kunna förstå dem och se behov och 

utvecklingspotential utifrån det. I tidigare forskning om emotionell intelligens 

framkommer liknande slutsatser då Walter et al. (2011) uttrycker att ledare som är duktiga 

på att förstå andras känslor korrekt är bättre på att identifiera underordnade problem vilket 

leder till att mer framgångsrika lösningar kan formuleras. Att vara empatisk menar 

Goleman också handlar om att kunna visa känslighet och vara en god lyssnare. I likhet 

med detta uttrycker flera av informanterna i den här studien att det är viktigt att känna sig 

accepterad och respekterad av sin ledare för att vilja prestera för denne. Goleman anser 

Kategorier  Kompetensområden Sammanfattande förklaring 

Förmåga att förstå andra människor  
Empati 

Social förmåga att påverka 

Samarbete, team och grupp-IQ 

Förmågan att se, respektera och 

uppskatta andras värde. Att lyssna 

och förstå behov. 

Förmåga att påverka andra 

människor  

Självinsikt 

Motivation 

Empati 

Social förmåga att påverka 

Samarbete, team och grupp-IQ 

Förmågan att inspirera, lyfta och 

coacha andra, att kunna ge både 

positiv och negativ feedback. 

 

Förmåga att känna sig själv 
Självinsikt 

Självstyrning 

Motivation 

Social förmåga att påverka 

Förmågan att vara självmedveten och 

kunna kontrollera sina känslor, att 

kunna ta kritik och feedback från 

andra. 

Förmåga att vara en trygg ledare  
Självinsikt 

Självstyrning 

Motivation 

Empati 

Social förmåga att påverka 

Samarbete, team och grupp-IQ 

Förmågan att ingjuta ett förtroende 

och att ge raka och tydliga direktiv, 

att kunna upprätthålla en kontinuitet 

och stå bakom sina medarbetare. 

Formell kompetens och yttre 

påverkansfaktorer 

Kunskap och erfarenhet 
Utgör en viktig del i ledares 

påverkan på medarbetarnas 

arbetsprestationer men ingår inte i 

området för den emotionella 

intelligensen. 

Tabell 2. Sammanfattning av undersökningens resultat. 
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att emotionellt intelligenta personer har goda färdigheter i att vara lyhörda, respektera 

andra och ta tillvara på mångfald.  

 

Sammanfattningsvis ger studiens resultat en indikation på att ledare som är förstående, 

empatiska, inlyssnande, och respektfulla har en positiv inverkan på sina medarbetares 

arbetsprestationer. Detta anses då främst bero på ledarens betydande inverkan på 

arbetsklimatet som medarbetarna menar har en stark påverkan på deras arbetsmotivation. 

Maamari och Majdalanis (2017) tidigare forskning bekräftar den här studiens resultat i 

sin slutsats att ledarskapet har en direkt påverkan på medarbetarnas trivsel och att 

emotionell intelligens har stor betydelse för både jobbprestanda och arbetsmiljö.     

Förmåga att påverka andra människor  

Enligt Goleman (1998) har emotionellt intelligenta personer en stark vilja att prestera, 

engagera och utveckla både sig själv och andra. Han menar samtidigt att emotionell 

intelligens handlar om inflytande, att skapa gynnsamma förhållanden mellan uppgift och 

relationer samt att locka andra till ett aktivt deltagande. Flera av informanterna i den här 

studien nämner att en ledare som kan motivera och inspirera bidrar till att prestationsviljan 

ökar. De beskriver också att känslan av att göra något värdefullt och att ha en tillhörighet 

till gruppen ökar lusten att prestera. Li et al. (2016) uttrycker i tidigare forskning att 

ledarskapsbeteende kan framkalla ett brett spektrum av känslor hos medarbetarna vilka i 

sin tur påverkar deras beteende och arbete. Liknande beskriver Lam och O´Higgins 

(2012) att medarbetarnas trivsel påverkas av hur väl ledare prioriterar att skapa 

engagemang och bekräfta arbetsprestationer. Dessa påståenden ger skäl till argumentet 

att ledares förmåga att påverka medarbetarnas känslor är betydande för hur medarbetarna 

kommer att prestera i arbetet. Vidare möjliggör Golemans teori om emotionell kompetens 

antagandet att graden av emotionell intelligens hos ledare har betydelse för hur väl de kan 

påverka medarbetarnas arbetsmotivation positivt och således deras arbetsprestationer.  

 

Fortsättningsvis säger Li et al. (2016) att ledares förmåga att uttrycka sig på ett effektivt 

sätt påverkar hur medarbetarna kan lösa och hantera problem med större kunskaper. 

Påståendet bekräftas av informanterna i den här studien då de uttrycker att feedback från 

ledaren måste framkomma på rätt sätt för att den ska absorberas och göra nytta. 

Informanterna erkänner samtidigt att de förstår svårigheterna i detta och säger att det 

troligtvis krävs en finkänsla hos ledaren och en tydlig plan med vad feedbacken ska 

generera för att det ska fungera. Goleman beskriver en del av det emotionella 

kompetensområdet social förmåga att påverka som förmågan att vara effektiv i att 

signalera och läsa av emotionella koder för att fininställa sina budskap. Det är således 

möjligt att se hur förmågan att ge konstruktiv feedback beror på graden av individens 

emotionella intelligens.    

Förmåga att känna sig själv  

Enligt McClesky (2014) bekräftar forskning att ledares känslor och tillhörande beteenden 

har en stark påverkan på medarbetarnas känslomässiga reaktioner vilka i sin tur påverkar 

deras arbetsprestationer. I denna studie påpekar samtliga informanter att en ledare måste 

vara duktig på att kontrollera utloppet för sina känslor eftersom de anser att det har en 

stor betydelse för stämningen på arbetsplatsen och vidare på arbetslusten. Att vara 

självmedveten och förstå sina egna känslor och reaktioner är därmed en samling förmågor 
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som anses, både i tidigare forskning och i denna studie, vara viktiga hos ledare för att få 

positiva prestationsresultat från sina medarbetare. Dessa förmågor har stora likheter med 

Golemans (1998) kompetensområden som han benämner självinsikt och självstyrning. 

Områdena innefattar förmågor som emotionell medvetenhet, korrekt självbedömning, 

självkontroll, pålitlighet och anpassningsförmåga.  

 

I den här studien lyfter informanterna även vikten av ledarens förmåga att kunna ta kritik 

och feedback, vilken går att koppla samman med Golemans kompetensområden 

självinsikt och social förmåga att påverka. Enligt Goleman är en del av människans 

självinsikt att vara medveten om sina förmågor och begränsningar, att vara mottaglig för 

feedback, att lära av erfarenhet samt att inneha självdistans. Dessa förmågor som 

informanterna påpekar är önskvärda hos ledare ingår således i Golemans beskrivning av 

att vara emotionellt intelligent.   

Förmåga att vara en trygg ledare  

Resultatet i den här studien presenterar en samling önskvärda förmågor hos ledare som 

sammanfattningsvis ger beskrivningen av en trygg och förtroendeingivande ledare. 

Informanterna i studien uttrycker att en ledare som tar ett primärt ansvar för 

verksamheten, ger raka och ärliga direktiv samt står bakom sina uttalanden ingjuter en 

trygghet på arbetsplatsen som bidrar till att de kan fokusera på arbetsuppgiften. Dessa 

kriterier går att koppla till flera av Golemans (1998) kompetensområden däribland 

självinsikt, självstyrning och samarbete samt team och grupp-IQ. Kompetenserna 

självinsikt och självstyrning handlar om att inneha självförtroende och kunna uttrycka 

impopulära åsikter och samtidigt vara beslutsam under osäkerhet och stress. De innebär 

också i likhet med informanternas svar att vara förtroendeingivande, leva upp till 

åtaganden och löften samt ta ansvar för att arbete blir utfört och mål blir uppnådda.  

 

Likheterna mellan Golemans teori och informanternas uttalanden ger indikationer på att 

den emotionella intelligensen på flera plan har betydelse för medarbetarnas 

arbetsprestationer. Denna upptäckt är visserligen inte ny utan bekräftas bland annat av 

Yan et al. (2016) som presenterar hur tidigare forskning visar på att högre nivåer av 

emotionell intelligens är förknippade med större arbetstillfredsställelse och 

arbetsengagemang. Yan et al. nämner förvisso inget om huruvida den emotionella 

intelligensen i det fallet är undersökt i förhållandet mellan ledare och medarbetare eller 

om undersökningen är gjord i en annan kontext. Däremot framkommer det i Carmeli & 

Josmans (2006) studie att det ändå finns tydliga bevis för positiva samband mellan ledares 

emotionella intelligens och underordnades engagemang för organisationen.  

 

Informanterna uttrycker dessutom ett starkt behov av att kunna känna att ledaren alltid 

backar upp och stöttar när det behövs. Denna beskrivning gå att likna med Golemans 

förklaring av förmågan ledarskap som innebär att kunna vägleda grupper och individer 

genom att träda fram som ledare när situationen kräver. Det går också att se likheter till 

förmågorna pålitlighet, att hantera olikheter och politisk medvetenhet.  

Formell kompetens och yttre påverkansfaktorer  

Av den här studiens resultat är det möjligt att utläsa att det finns ett flertal önskvärda 

kompetenser och förmågor hos ledare som går att koppla till emotionell intelligens. 

Vidare ger både denna och tidigare studier indikationer på att dessa förmågor och 
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kompetenser har en stor inverkan på medarbetarnas arbetsprestationer. Detta utesluter 

dock inte att det finns andra faktorer som också spelar en roll för medarbetarnas 

arbetsmotivation. Något som är viktigt att beakta är exempelvis att samtliga informanter 

i denna studie påpekade att en god ledare behöver vara kunnig inom sitt arbetsområde 

och inneha viss formell kompetens eftersom det också har en påverkan på medarbetarnas 

arbetsprestationer. Några av informanterna säger att en formell ledarskapsutbildning 

skulle vara ett nyttigt komplement för ledare som “arbetat sig upp” till sin position. Den 

formella kompetensen är således viktig i sammanhanget även om den inte är en del av 

den emotionella kompetensen. Detta visar på att medarbetarnas arbetsprestationer och 

resultaten av dessa inte enbart beror på ledarens emotionella intelligens utan även andra 

faktorer. Värt att återge i sammanhanget är också Nilsson et als (2011) beskrivning av 

begreppet kompetens och hur denna är beroende av sin kontext. Beroendeförhållandet 

som innebär att den emotionella kompetensen påverkas av yttre faktorer innebär 

följaktligen att medarbetarnas arbetsprestationer också gör det.    

 

Sammanfattningsvis är det möjligt att anta att den emotionella kompetensen inte utgör 

den totala kompetens som är önskvärd hos ledare utan att det finns andra faktorer som 

också spelar in. Den här studien syftar dessutom inte till att fastställa en enfaldig 

påverkansfaktor utan det kan snarare vara intressant att uppmärksamma att det finns flera 

faktorer som spelar viktiga roller i sammanhanget.  

Slutsats och förslag till framtida forskning  

Syftet med den här studien var att undersöka hur ledares emotionella intelligens kan 

påverka medarbetares arbetsprestationer. För att tillgodose studiens syfte har följande 

frågeställningar använts: 

 

- Vilka förmågor och kompetenser hos en ledare upplever medarbetare har en 

positiv inverkan på deras arbetsprestationer? 

- På vilket sätt går dessa förmågor och kompetenser att koppla till emotionell 

intelligens? 

 

Utifrån studiens resultat och tidigare forskning är det möjligt att anta att den emotionella 

intelligensen hos ledare har en betydande inverkan på medarbetarna och således en stor 

betydelse i arbetslivet. Förmågor som innebär att förstå och påverka andra, att känna sig 

själv och att vara en trygg ledare har varit framträdande i dessa avseenden och påvisats 

ha en betydelse för medarbetarnas arbetsprestationer, även formell kompetens tas upp 

som en viktig faktor. Vidare har det varit möjligt att se en tydlig koppling mellan dessa 

förmågor och emotionell intelligens utifrån Golemans (1998) definition av begreppet 

vilket visar på att studien uppfyller sitt syfte. För att återkoppla till arbetets introduktion 

som lyfter den emotionella intelligensens status idag, är det rimligt att instämma med att 

det är dags att fenomenet uppmärksammas ordentligt. Den här studiens resultat bekräftar 

en mängd likheter mellan emotionell intelligens och önskvärda förmågor och 

kompetenser hos ledare vilket gör det oundvikligt att komma till någon annan slutsats än 

att den emotionella intelligensen har en stor betydelse i arbetslivet. 

 

Under arbetets gång har vidare funderingar kring begreppet uppstått som skulle kunna 

ligga till grund för ytterligare forskning. Det skulle bland annat vara intressant att 
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undersöka i vilken grad den emotionella intelligensen medvetet skulle kunna gå att träna 

upp. Det skulle också vara av intresse att ta reda på vad som bestämmer och begränsar 

den individuella förmågan att utveckla sin emotionella intelligens samt att vidare 

undersöka människans förmåga att kombinera IQ och emotionell intelligens. 
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Bilaga I 

I 

 

 

MISSIV 
 

Hej! 

Mitt namn är Sara Alexandersson och jag är student på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag 

läser Personal- och arbetslivsprogrammet med inriktning arbetslivspedagogik och är just 

nu inne på termin fem då jag skriver mitt examensarbete (kandidatuppsats). Syftet med 

mitt examensarbete är att undersöka ledares emotionella intelligens och dess betydelse 

för medarbetares arbetsprestationer. Studien kommer göras ur ett medarbetarperspektiv 

och jag kontaktar dig med anledning att jag vill ha med dig som en av informanterna till 

studien. Det är en kvalitativ studie där jag intervjuar 6 medarbetare från olika 

organisationer som kommer få svara på frågor om motivationsfaktorer, 

ledarskapsbeteende och påverkansfaktorer runt omkring. Dina svar behöver inte vara 

förankrade till din nuvarande arbetsplats.  

Jag räknar med att intervjun kommer ta ca 45 min och jag önskar även att få spela in den. 

Arbetet utförs i enlighet med vetenskapsrådets etiska principer vilket innebär att intervjun 

är frivillig och informanten har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst under hela 

processen. Informanten kommer även att vara anonym och materialet behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att det endast är jag (Sara) som kommer ta del av namn, 

platser och företagsnamn som nämns under intervjun, det kommer inte nämnas i arbetet. 

Det slutgiltiga arbetet kommer sedan publiceras i databasen Digitala vetenskapliga 

arkivet (DIVA).   

Återkoppla gärna till mig via telefon eller mail om du är intresserad av att delta i studien. 

Har du några frågor eller funderingar kring studien eller ditt deltagande är det också bara 

att höra av dig till mig eller min handledare Karin.  

Jag ser fram emot din medverkan! 

 

Kontaktuppgifter:  

Sara Alexandersson 

0704530884 

el214sara@gmail.com  

 

Handledare: 

Karin Kilhammar 

Karin.kilhammar@lnu.se  
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Bilaga II 

I 

 

INTERVJUGUIDE 
Namn:  

Ålder:  

Befattning:  

 

Inledande frågor 

1. Om jag ber dig att tänka på en chef/ledare som du har haft någon gång som var riktigt 

bra, får du upp någon speciell i tankarna då? På vilket sätt? 

- Var det något som påverkade dina arbetsprestationer anser du? På vilket sätt? 

 

2. Har du någon gång haft en chef/ledarperson som har varit riktigt dålig som ledare enligt 

dig? På vilket sätt? 

- Var det något som påverkade dina arbetsprestationer anser du? På vilket sätt? 

 

3. Vad anser du var en bra chef/ledare? Vilka förmågor och kompetenser har denne som 

gör den till en bra chef/ledare?  

 

Kärnfrågor – kompetenser och förmågor 

4. Finns det några förmågor eller kompetenser som du värdesätter extra mycket hos en 

chef/ledare? Vilka? Varför?  

- Hur påverkar dessa dig i ditt arbete? 

 

5. Vilket typ av ledarskap behöver du för att prestera som bäst? Varför? För, nackdelar?  

- Kan du förklara hur dessa påverkar dig i ditt arbete? 

 

6. Hur värdesätter du personliga egenskaper hos en ledare jämtemot formell kompetens? 

Varför?  

- Påverkar det dig i ditt arbete på något sätt? 

 

7. Beskriv hur du tycker att en relation mellan chef och medarbetare ska se ut? Personlig? 

Professionell?  

- På vilket sätt kan dessa olika relationer påverka dig i ditt arbete tror du?  
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