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Emotionell intelligens
Social förmåga, ensamhet och balans mellan studier/fritid  hos

högskolestuderande*

Marie Moqvist & Camilla Nilsson

Emotionell intelligens (EI) handlar om förmågan att identifiera och hantera
egna och andras emotioner. Forskning har visat att hög EI var relaterat till
flera livsområden såsom hälsa i form av mindre stress och kvalité på sociala
relationer. Studien syftade till att undersöka samband mellan EI och
följande: social förmåga, ensamhet och balans mellan studier/fritid hos
sammanlagt 141 högskolestuderande. Mätinstrumentet var kvantitativt
bestående av Internetbaserade Big Five Plus (L. Sjöberg, 2007) samt en
pappersenkät. Resultat visade samband mellan social förmåga-, ensamhet-
och EI. Studenter med hög EI hade bättre social förmåga och upplevde
mindre ensamhet. Resultatet kan bidra till större medvetenhet om
livssituation och bättre hantering av sociala relationer. 

Key words: emotional intelligence, students, study/leisure time balance,
social ability, loneliness. 

Inledning

Den emotionella intelligensen betonar det emotionella, personliga och sociala och tillförde
detta till intelligent beteende. Emotionell intelligens (EI) är en aktuell term avsedd att
komplettera den traditionella synen på intelligens (Dawda & Hart, 2000). En
populärvetenskaplig bok Goleman (1995) gjorde begreppet EI allmänt känt (Mayer, Salovey
& Caruso, 2000) och EI har sedan dess fått ökad uppmärksamhet (Bracket & Mayer, 2003;
Palmer, Donaldson & Stough, 2002). Introduktionen av EI har gett stora hopp på vidare
forskning, då begreppet kan underlätta förståelsen för interaktioner människor emellan
(Sjöberg & Engelberg, 2004). Det finns en rad olika definitioner av EI, men trots varierade
definitioner av begreppet EI, kompletterar dessa varandra mer än de motsäger varandra.
Generellt innehåller de flesta definitioner mer eller mindre fyra olika områden: perception,
reglering, förståelse och användande av emotioner (Ciarrochi, Chan & Bajgar, 2001).
Begreppet EI skapades ursprungligen av Salovey och Mayer på 1990-talet (se till exempel
Brackett & Mayer, 2003; Slaski & Cartwright, 2002). De definierade EI som förmågan att
kontrollera ens egna och andras känslor och emotioner, att kunna urskilja mellan dem och
använda dem på ett effektivt sätt (Salovey & Mayer, 1989-90). I denna studie kommer
följande definition av EI att användas: förmågan att identifiera och hantera egna och andras
emotioner (Sjöberg & Engelberg, 2003).

Att mäta emotionell intelligens

__________________________________________________________________________
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*Författarna vill rikta ett tack till Professor Lennart Sjöberg för tillhandahållande av mätinstrument och
värdefulla synpunkter.
Det finns flera definitioner av begreppet EI och därmed hur det bäst mäts (Bastian, Burns &
Nettelbeck, 2005). De första försöken till att mäta EI hade operationaliserings problem. Detta
ledde till att olika operationaliseringar av begreppet EI användes beroende på hur det mättes.
Det vill säga valt mätinstrument avgjorde vilken operationalisering som användes i olika
studier (Petrides & Furnham, 2000). EI kan ses som en förmåga, vilken fokuserar på en
växelverkan mellan emotioner och intelligens (Mayer et al., 2000). EI som förmåga mäts bäst
genom prestationstest. Sådana test kan innehålla uppgifter på värderingar av egna och andras
emotioner i bilder, musik och historier (Mayer, Caruso & Salovey, 1999). Ett alternativt
synsätt är EI som benägenhet, likt personlighet, som kan mätas med enkäter.
Självrapporteringstest som mäts med enkäter är snabba och lätta både i användning och
mätning av EI (Ciarrochi et al., 2001). 

För att kunna använda enkäter behöver individen kunna skatta sin EI korrekt. Det finns
problem med att mäta EI med hjälp av enkäter. Dessa har visats påverkas av social
önskvärdhetsbias (van der Zee, Thijs & Schakel, 2002), dvs. deltagarna svarar som de skulle
vilja vara istället för hur de verkligen är. Statistisk kontroll för social önskvärdhetsbias gör
självrapporter användbara och trots problem med taktiksvar är de populära i praktiskt arbete
(Engelberg & Sjöberg, 2005). En studie visade på samband mellan prestationstest och
självrapporteringstest, vilket innebär att individer har inblick i sin EI (Petrides & Furnham,
2000). Annan forskning har dock visat att prestationstest och självrapporteringstest inte var
relaterade till varandra (Goldenberg, Matheson & Mantler, 2006). Dessa test kan snarare
användas som komplement till varandra (Ciarrochi et al., 2001). Det är oklart om EI som
självrapport och EI som prestation faktiskt mäter samma begrepp (Austin, Saklofske & Egan,
2005), därför har en separation föreslagits mellan EI som förmåga och EI som benägenhet
(Petrides & Furnham 2001). 

Det finns även blandade ansatser till EI, dessa inkluderar mentala förmågor samt andra
benägenheter och karaktärsdrag (Mayer et al., 2000). Dessa blandade test kan mäta,
anpassningsförmåga, sinnestämning och stresshantering (Conte, 2005). Kritiker till blandade
mätinstrument anser att dessa test bara mäter positiva sidor av Big Five (McCrae, 2000). Big
Five är ett personlighetsmått som mäter neuroticism, extraversion, openness, agreeableness
och conscientiousness (McCrae, 2000). Andra kritiker menar att EI endast mäter redan
existerande variabler såsom Big Five (Ciarrochi, Chan & Caputi , 2000; Davies, Stankov &
Roberts, 1998; McCrae, 2000; Petrides & Furnham, 2001). Numera finns det omfattande stöd
för att EI mäter något utöver Big Five (Brackett, Mayer & Warner, 2004). Ett nyutvecklat
självrapporteringstest är Big Five Plus. Detta mäter utöver Big Five bland annat EI, förmågan
att identifiera ansiktsuttryck, social förmåga, samarbetsvilja och positiv attityd. Big Five plus
mäter även andra aspekter och kontrollerar för taktiksvar, även hos sofistikerade deltagare
(Sjöberg, 2007) och är därför valt mätinstrument för denna studie. 

Emotioners och intelligens förhållande till emotionell intelligens

Emotioners mest kända del är den subjektiva upplevelsen, eller hur det känns att vara
exempelvis glad eller ledsen (Kowalski & Westen, 2005). Individer skiljer sig åt i hur starkt
de upplever sina emotioner (Larsen, Billings & Cutler, 1996). Emotioner uppkommer i
respons till inre eller yttre händelser som har en positiv eller negativ betydelse för individen
(Salovey & Mayer, 1989-90). Emotioner är både individuella och sociala fenomen samt
innehåller även kognitiva och psykologiska processer. De har även interpersonella och
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kulturella funktioner i vardagslivet (Parkinson, 1996). Emotioner är relaterade till sociala
strukturer på många olika sätt och anpassas till den sociala kontexten (Lutz & White, 1986).
En individs emotioner har oftast konsekvenser för andra och genom dem påverkar individer
varandra. Andra individers emotioner hjälper till att forma tolkningen av en delad situation
(Parkinson, 1996). Det finns skillnader mellan individers förmågor, deras kapacitet att förstå
och uttrycka emotioner, något som bottnar i förmågor som kan läras in (Salovey & Mayer,
1989-90). En sådan förmåga är igenkänningen av emotioner i ansiktsuttryck (Elfenbein,
2006). 

Emotioner och intelligens är inte motstridiga. Intelligensforskare har länge undersökt
människors specifika intelligenser med undergrupper såsom socialt beteende och emotioner
(Gardner, 1983). Intelligensbegreppet används olika av olika personer (Spearman, 1927). Den
kanske vanligaste citerade definitionen av traditionell intelligens är den av Wechsler, enligt
Salovey och Mayer (1989-90). Den handlar om individens kapacitet att agera meningsfullt,
tänka rationellt och att hantera sin miljö på ett effektivt sätt (Wechsler, 1958). Det är inte
motsägelsefullt att säga att EI kan vara en intelligens. Den kan hänga samman med andra typer
av intelligenser men detta borde inte påverka klassifikationen av EI som en intelligens
(Salovey & Mayer, 1989-90). 

Både emotionell och social intelligens är en del av Gardners personliga intelligens (Salovey
& Mayer, 1989-90). Dock använde inte Gardner själv termen emotionell intelligens (Gardner,
1983), emellertid låg hans begrepp av intrapersonella och interpersonella intelligenser till
grund för senare modeller för EI (Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden, et al.
1998). EI anses av vissa vara ett alternativ till social intelligens. EI är å ena sidan bredare än
social intelligens då den innefattar hantering av emotioner  som är viktig för personlig
utveckling och inte bara emotioner i sociala relationer. Å andra sidan är EI mer fokuserad än
social intelligens då den framförallt riktar sig till emotionella problem som ingår i personliga
och sociala problem. Denna ökade fokusering betyder att EI kan vara mer skiljt från
traditionell verbal intelligens än vad social intelligens är. EI hade vissa samband med andra
intelligenser, vilket ger en indikation på att det relaterar till andra intelligenser, utan att vara
detsamma som dem (Mayer et al., 1999). En annan studie visade att EI och traditionell
intelligens inte var relaterade (Ciarrochi et al., 2000). Akademisk intelligens handlar om
problemlösningsförmåga i skolan och har visats vara relaterat till EI i ringa grad (van der Zee
et al. 2002; Bastian et al., 2005). EI var starkare sammankopplat med social framgång (både
social kompetens och engagemang i sociala aktiviteter) än akademisk framgång. EI
förutspådde variansen i akademisk och social framgång mer än personlighet och intelligens
(van der Zee et al. 2002). EI kunde dock inte förutsäga skolframgång (Amelang & Steinmayr,
2006; Bracket & Mayer, 2003). Goleman (1995) skrev att skillnader i traditionell intelligens
inte förklarade variansen som finns i individers framgång i arbetslivet, skillnaderna låg ofta i
EI. 

Sociala sidor av emotionell intelligens

EI handlar om förmågan att identifiera och hantera egna och andras emotioner (Sjöberg &
Engelberg, 2003). Individer med hög EI hade färre svårigheter att identifiera och uttrycka
känslor (Dawda & Hart, 2000). Svårigheter att identifiera emotioner, att beskriva dem och ta
andras perspektiv kallas alexitymi (Austin et al., 2005). Alexitymi hade ett negativt samband
med EI (se till exempel Dawda & Hart, 2000). Alexitymi och emotionell stabilitet är begrepp
som ligger väldigt nära EI och anses av vissa vara delar av EI. En person med hög EI har
oftast en låg alexitymi (Engelberg & Sjöberg, 2004). Oförmågan att reglera sina emotioner
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föreföll vara en ansenlig del av orsaken till att individer upplevde personlig bedrövelse (Okun,
Shephard & Eisenberg, 2000). Individer med hög EI hade bättre fallenhet för och förståelse av
andras emotioner och beteenden, kontexten i miljön samt att anpassa sitt uppträdande till
situationen (Schutte, Malouff, Bobik, Coston, Greeson, Jedlicka, et al., 2001). God reglering
av emotioner har visats höra samman med en sympatisk läggning och perspektivtagande
(Okun, et al., 2000). Att hantera sina emotioner har visats höra samman med flera områden
där social förmåga krävs. Exempel på när god hantering behövs kan vara vid påbörjande av
relationer, vid givande av emotionellt stöd och hantering av konflikter (Yip & Martin, 2006).
Konflikter hanterades på ett mer konstruktivt sätt av dem med hög EI (Jordan & Troth, 2002). 

Samband har funnits mellan EI och individer som lätt tar åt sig ett smittande humör. Detta
tyder på att individer med hög EI hade en benägenhet att gå samman med andra i bedömning
av emotionell information (Engelberg & Sjöberg, 2004), vilket underlättar socialt fungerande
(Engelberg & Sjöberg, 2005). Individer som använde sig av en omedveten härmning av
kroppshållning, ansiktsuttryck och andra beteenden av deras interaktionspartner upplevdes av
den andra som mer omtyckt. Detta skapade förbindelser mellan individer och ledde
förmodligen till mer harmoniska interaktioner (Chartrand & Bargh, 1999). Interpersonella
färdigheter handlade inte endast om att dela emotionell kunskap utan om att dela beteenden
och känslolägen (Sjöberg & Engelberg, 2004). EI var involverad i underliggande processer
både till interaktioner med andra och behållande av sociala relationer (Engelberg & Sjöberg,
2004). Individer med hög EI visades vara mindre socialt undvikande (Mayer et al., 1999) och
upplevde mindre ensamhet (Sjöberg & Engelberg, 2004). EI var relaterat till antal sociala
relationer (Austin et al., 2005) och social framgång (van der Zee et al., 2002). Individer med
låg EI visade mer ängslan inför sociala interaktioner (Summerfeldt, Kloosterman, Antony &
Parker, 2006). Emotionellt intelligenta individer visades ha lättare för att skapa relationer
(Salovey & Mayer, 1989-90). Emotionellt intelligenta individer var sociala, utåtriktade,
vänliga, duktiga på att uttrycka känslor, drivande, angenäma att vara med (Dawda & Hart,
2000), hade högre empatiskt perspektivtagande (Schutte et al., 2001) samt var mer
omtänksamma (Mayer et al., 1999). De hade även bättre kvalité på relationer (Ciarrochi et al., 
2000; Austin et al., 2005). Emotionellt intelligenta individer upplevde mer tillfredställande
relationer med partner och visade bättre samarbetsförmåga i gensvar till partner (Schutte et al.,
2001). 

Emotionell intelligens, livskvalité och hälsa

EI var kopplat till ett flertal variabler som i vid mening kan anses relatera till livsaspekter
såsom livskvalité. Dessa variabler kan hänga samman antingen med interpersonella aspekter
av EI, som borde ha att göra med bättre kvalité på sociala interaktioner, eller med
intrapersonella aspekter såsom sinnesstämning (Austin et al., 2005). Resultat antydde att
individer med hög EI var mer positiva, hade generellt lägre nivåer av negativ affekt
(depression eller neuroticism) och högre nivåer av positiv affekt (Dawda & Hart, 2000). EI
var även relaterat till förmågan att hantera sitt humör (Ciarrochi et al., 2000). Positiva
humorstilar och förmåga till gladlynthet hörde samman med olika delar av social kompetens.
EI kan vara mer betydelsefullt i att reducera dåligt humör än att bygga upp gladlynthet (Yip &
Martin, 2006).

Det finns ett ökande intresse för kopplingar mellan EI, hälsa och välmående (Saklofske,
Austin, Galloway & Davidson, 2007). EI har visats vara relaterat och bättre hälsa (Schutte,
Malouff, Thorsteinsson, Bhullar & Rooke, 2007) och till livstillfredställelse (Austin, et al.,
2005; Bastian et al., 2005; Ciarrochi, 2000; Extremera, Durán & Rey, 2007; Mayer et al.,
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1999) vilket anses vara den viktigaste livsaspekten (Palmer et al., 2002). Samband har också
hittats mellan EI, fritidssysselsättning och livsstil (Mayer et al., 1999). EI hade ett negativt
samband med alkoholkonsumtion på vuxna studenter (Austin et al., 2005), ungdomar med
hög EI använde också mindre alkohol och tobak då de var bättre på att uppfatta och stå emot
grupptryck (Trinidad & Johnson, 2002). Hög EI kan vara relaterat till stöd från föräldrar
(Mayer et al., 1999). En stöttande hemmiljö kan skapa självsäkra trygga ungdomar som är
bättre på att reglera sina egna och andras emotioner (Ciarochi, et al., 2001).  Ungdomar med
hög EI rapporterade mer uppfattat stöd av föräldrar och mindre negativa relationer med nära
vänner (Lopes et al., 2003). Fler emotionellt intelligenta personer och vänner i omgivningen
borde ge en mer empatisk och stöttande social struktur (Salovey & Mayer, 1989-90). Hos
män, men inte kvinnor, var EI sammankopplat med dåliga relationer till vänner och avvikande
beteende. Lägre EI hos män var sammankopplat med negativa utfall, inkluderat illegala droger
och bruk av alkohol.  EI kan skydda män från att ingå i potentiellt skadliga beteenden som
droganvändning och socialt avvikande beteende (Brackett et al., 2004). 

EI var sammankopplat med bättre stresshantering, uppfattad problemlösning och lägre grad
av ängslan (Bastian et al., 2005). Högskolestuderande med hög EI var mindre drabbade av
utmattning, andra inverkande faktorer var depression, oro, optimism, inre kontrollplacering
(locus of control), mängd av socialt stöd, tillfredställelse med socialt stöd och sömnkvalitet
(Brown & Schutte, 2006). Ungdomar med hög uppfattning av emotionella färdigheter, som är
en del av EI, hade lägre grad av upplevd stress. Denna effekt kan dessutom antas vara
fristående från deras egna optimistiska eller pessimistiska benägenhet (Extremera et al.,
2007). Individer som relaterade positivt till varandra upplevde mindre stress och högre
livstillfredställelse (Salovey & Mayer, 1989-90). Emotionellt intelligenta ledare var mindre
drabbade av subjektiv stress, upplevde bättre hälsa och välmående samt visade bättre
ledarprestation (Slaski & Cartwright, 2002). 

Balans mellan arbete och fritid är en viktig livsaspekt (Hobson, Delunas & Kesic, 2001;
Lobel, 1991). Obalans mellan arbete och fritid kan leda till lägre livstillfredställelse och högre
stress. En god balans är problematisk att uppnå i dagens samhälle eftersom människan i högre
grad lever under tidspress (Hobson et al., 2001). Individer med hög EI var inte benägna till
kroppsliga symptom under stress (Dawda & Hart, 2000). Dessa upptäckter är  lovande därför
att EI kan spela en viktig roll i att dämpa stressprocesser och i att öka snabb återhämtning
(Slaski & Cartwright, 2002). Individer med hög EI hade bättre balans mellan arbete/studier
och fritid/familj (Sjöberg & Engelberg, 2004). Högskolestuderandes upplevda stress var mest
relaterad till svårigheter att anpassa sig till den akademiska standarden och balansen mellan
arbete och socialt liv. Dessa studenter arbetade och studerade samtidigt (Levene &
Murdoch-Eaton, 2004).

Syfte och hypoteser

EI är ett aktuellt begrepp, vilket innebär att forskning inom området är begränsad. Det finns
särskilt få publicerade svenska studier om EI. Forskning har visat att individer med hög EI
hade lättare för att skapa och behålla sociala relationer samt var mindre ensamma. Dessa
individer hade även bättre balans mellan arbete/studier och fritid/familj. Inledande syfte med
föreliggande studie var att jämföra hur EI- balans och EI- ensamhet skiljde sig åt hos
studerande på komvux, högskola och gymnasium. Detta ändrades dock då intresset att delta
var litet hos komvux och gymnasier. Syftet omformulerades till att endast gälla
högskolestuderande. Syftet med denna studie var således att undersöka om heltidsstuderandes
EI var relaterad till social förmåga, ensamhet och balansen mellan studier och fritid. I denna
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studie användes följande operationaliseringar: Med social förmåga menas att individer kan
klara av att etablera och behålla goda relationer och lösa sociala problem. Med god balans
menas att individer lever ett liv som består av både arbete och fritid och kan klara av att
arbetet inte stör familjelivet eller tvärtom (Sjöberg, 2007). Studien genomförs eftersom
resultatet kan leda till förbättrad hälsa och hantering av sociala situationer. Ingen studie har
primärt visat på samband mellan EI och social förmåga, EI och ensamhet samt EI och balans
hos studenter i obelönad eller ickeurvalssituation. Studien gjordes dessutom med ett
nyutvecklat mätinstrumentet. Vad som förväntades att hitta var att studenter med högre EI har:
(a) bättre social förmåga, (b) upplever mindre ensamhet och (c) har en bättre balans mellan
studier och fritid. 

Metod

Deltagare

Ett tillgänglighetsurval gjordes av högskolestuderande heltidsstudenter i Mellansverige,
deltidstuderande deltog inte då deras studiesituation antogs se annorlunda ut. Totalt  utdelades
161 pappersenkäter. Etthundrafyrtioen studenter (varav 110 kvinnor och 31 män) svarade på
enkäten. Detta medförde att det generella bortfallet var 20 enkäter. Deltagarnas ålder varierade
 mellan 19-47 år (M = 25.79 år, SD = 5.63). Tolv deltagare hade ett annat modersmål än
svenska. Denna fråga ansågs relevant för det inledande syftet. Detta förlorade sedan sin
relevans eftersom det antogs att studerande på högskola har den språknivå som krävdes för att
förstå enkäterna. 

Femtiotre studenter gick vidare och svarade på den Internetbaserade enkäten. Av dessa var
det 45 (varav 34 kvinnor och 11 män) som fyllde i båda delarna rätt, vilket gjorde det
slutgiltiga antalet till 45 studenter. Deltagarnas ålder var mellan 19-47 år (M = 26.31 år, SD =
5.60). Två studenter av dessa hade inte svarat på frågan angående modersmål, 40 hade
svenska och tre hade annat. Det partiella bortfallet från pappersenkäten till den
Internetbaserade enkäten var 85 stycken enkäter (60.3 %).  

Material

Undersökningen bestod av två enkäter. Den första enkäten var i pappersformat och inleddes
med demografiska frågor. Den första enkäten bestod därefter av tre olika delskalor mätande
balans mellan studier och fritid, ensamhet och förmågan att sätta sig in i andras emotioner.
Den andra enkäten Big Five Plus (Sjöberg, 2007) var Internetbaserad och deltagarna besvarade
den via sina datorer. 

Den första skalan var  balansskalan (Engelberg, & Sjöberg, 2005) som mätte balans mellan
studier/arbete och fritid/familj med 22 frågor. Exempel på frågor var: ”Jag känner en konflikt i
mitt liv mellan arbetet och familjen/fritiden” och ”Hemma är det svårt att koppla bort tankarna
på jobbet”. Svarsalternativen var (1) “ja, det stämmer mycket väl”, (2) “ja, det stämmer
ganska väl”, (3) ”tveksamt”, (4) ”nej, det stämmer dåligt”, (5) "nej, det stämmer mycket
dåligt”. Samtliga rapporterade Cronbach´s alpha värden var för de 45 som fyllt i båda
enkäterna rätt och samtliga värden var högre då de inkluderade deltagare som endast fyllde i
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vissa delar. En fråga valdes bort på den första delskalan för att höja Cronbachs´alpha värdet
vilket då blev .92. 

Den andra skalan var en svensk översättning (Engelberg & Sjöberg, 2005) av Russells
(1996) UCLA Loneliness scale som mätte ensamhet och bestod av 20 frågor. Exempel på
frågor var: ”Hur ofta känner du dig ensam?” och ”Hur ofta känner du dig lämnad utanför?”.
Skalan var: (1) “aldrig”, (2) ”sällan”, (3) ”ibland” och (4) ”alltid”. Skalan fick ett
Cronbachs´alpha värde på .85. 

Den tredje skalan var 10 sociala episoder (Sjöberg, 2001) med två aktörer som mätte
förmågan att sätta sig in i andras emotioner. Deltagarna skattade de olika emotionerna på en
skala, (1) ”i hög grad”, (2) ”i viss mån” och (3) ”inte alls”. För exempel på en episod se
appendix 1. Delskalan fick ett Cronbachs´ alpha på .93 vid 34 deltagare. 

Den andra enkäten, Big Five Plus (Sjöberg, 2007), var Internetbaserad och bestod av 205
frågor inklusive bakgrundsfrågor för att mäta personlighet och EI. De delskalor som användes
i den aktuella studien var EI som hade 9 frågor med ett Cronbachs´alpha på .49. Social
förmåga mättes med 8 frågor och hade ett Cronbachs´alpha på .72. Igenkänning av
ansiktsuttryck mättes i 4 bilder med 8 emotioner per bild. Denna skala fick ett
Cronbachs´alpha på .70. Samarbetsvilja mättes med 18 frågor och fick ett Cronbachs´alpha på
.76. Positiv attityd mättes med 10 frågor och Cronbachs´alpha för denna skala blev .75.
Taktiksvar kontrollerades för med 8 frågor och denna skala fick ett Cronbachs´alpha på .70.
Alla skalor innehöll omvända frågor. 

Ett sammanslaget mått konstruerades med bilder och sociala episoder för att få ett EI som
prestation. Detta fick ett Cronbachs´alpha på .76. Den aktuella studiens mätinstrument bestod
således av ett prestationsmått av EI och ett självrapporteringsmått av EI, vilket gjorde det till
ett blandat mätinstrument. 

Procedur

Kontakt togs med föreläsare på högskolan per telefon eller e-post. Författarna upplyste om
undersökningen och dess syfte. När e-post användes som kontaktkälla bifogades missivbrev
för mer ingående information samt de etiska principerna. Vid telefonkontakt upplystes etiska
principerna om muntligt. Tid och plats bestämdes när författarna personligen kunde komma
till föreläsningarna för att informera om undersökningen samt dela ut pappersenkäter. För att
kunna sätta ihop pappersenkäten med den Internetbaserade enkäten instruerades deltagarna om
att samma kod som stod på pappersenkäten och missivbrevet skulle användas vid
genomförandet av den Internetbaserade enkäten. Kodningen medförde också att anonymitet
kunde garanteras. 

Vid flertalet tillfällen fick deltagarna möjlighet att fylla i pappersenkäten redan i början av
föreläsningen. En av klasserna besvarade pappersenkäten i slutet av föreläsningen, vilket gav
ett större bortfall. Författarna fanns på plats för att besvara eventuella frågor och för att
minimera bortfall vid alla tillfällen. Pappersenkäterna samlades in på plats på grund av att
innehållet kan uppfattas som känsligt och för en snabb returnering. Deltagarna hade efter detta
cirka tre dagar på sig att utföra den Internetbaserade delen. Efter utgånget svarsdatum
skickades ett e-postmeddelande ut till deltagarna, för att påminna dem om att svara på den
Internetbaserade delen, samt för att ge dem ytterligare två dagars svarstid. Efter
sammanställningen av studien kunde deltagarna få möjlighet till återkoppling genom att få
sina personliga resultat och beskrivning av innebörden av dessa. Detta möjliggjordes av den
personliga koden.  

De variabler som var omvända i enkäterna vändes igen innan analyserna genomfördes.
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Konsensus användes i de sociala episoderna, det vill säga vilket svar som var det rätta för
varje emotion och aktör i de sociala episoderna var det mest givna i testgruppen. I de fall där
två svar fick samma deltagarfrekvens var båda två rätt svar (Sjöberg, 2001). För att få fram
rätta svaret granskades först frekvensen på alla episoder och aktörer för att se vilket svar som
var mest förekommande för att sedan göra ett kommando i SPSS vilket visade rätt svar på
deltagarna.

Resultat

I tabellen nedan följer de olika skalornas värden både för de som svarat på båda enkäterna (N
= 45) och för de som svarat på pappersenkäten (N = 141). Skalornas vidd, medelvärden och
standardavvikelser beskrivs.  

Tabell 1
Beskrivande karakteristik på EI, ensamhet, balans och social förmåga
Skala Vidd M (N=45) Sd (N=45) M (N=141) Sd (N=141)
EI självrapport 1-5 3.84 .40
EI prestation 1 0 .90
Ensamhet 1-4 1.76 .38 1.81 .44
Balans 1-5 2.27 .63 2.27 .67
Social förmåga 1-5 3.83 .60

Det finns ingen skillnad i ensamhet eller balans mellan de som besvarade enbart
pappersenkäten och de som besvarade både pappersenkäten och den Internetbaserade enkäten.
Trots stort bortfall verkar det inte vara ett systematiskt bortfall som påverkar resultatet i EI. 

Pearson´s produktmomentkorrelation gjordes för att visa på samband mellan olika variabler.
Taktiksvar kontrollerades för i partiella korrelationsanalyser vilka visade att samtliga resultat
inte påverkades av taktiksvar. I tabell 2 visas Pearson’s korrelationskoefficienter mellan olika
variabler.

Tabell 2
Korrelationer mellan social förmåga, ensamhet, samarbetsvilja, positiv attityd  och EI

EI Självrapport EI prestation Ensamhet
(N=45)

Ensamhet
(N=141)

Social förmåga .526** .149 -.542**
Ensamhet -.391** -.154
Balans .010 -.044 .318**
Samarbetsvilja .228 .074 -.327*
Positiv attityd .244 .094 -.348*

*p<.05 **p< .01 ***p< .001

Inledningsvis utfördes en korrelation för att undersöka om studenter med hög EI hade en
bättre social förmåga, vilken var studiens första hypotes. Ett signifikant samband hittades
mellan självrapporterad EI och social förmåga (se tabell 2). Dessa resultat medför att studenter
med hög EI hade en bättre social förmåga än studenter med låg EI. Detta samband hittades
inte mellan EI som prestation och social förmåga. 
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För att undersöka om studenter som hade högre EI var mindre ensamma, vilket var hypotes
två, gjordes även här en Pearson´s produktmomentkorrelation som gav ett signifikant resultat
(se tabell 2). Detta innebär att individer med hög självrapporterad EI upplevde mindre
ensamhet och individer med låg självrapporterad EI upplevde mer ensamhet. Med EI som
prestation hittades inget samband mellan dessa variabler. Hypotes tre var att studenter med
hög EI hade en bättre balans mellan studier och fritid. Denna verifierades inte då
självrapporterad EI och balans inte visades ha något samband när en Pearson´s
produktmomentkorrelation utfördes. Inget samband fanns heller mellan EI som prestation och
balans.

Utöver de tänkta sambanden tittade författarna på andra eventuella samband med EI genom
användande av produktmomentkorrelationer. Mellan självrapporterad EI och samarbetsvilja
fanns inget samband, inte heller mellan EI som prestation och samarbetsvilja. Självrapporterad
EI och positiv attityd visade inget samband. EI som prestationsmått visade heller inget
samband med  positiv attityd. För att studera om civilstånd, där svarsalternativen var
gift/sambo, särbo/partner eller ensamstående, inverkade på studenternas EI utfördes en envägs
ANOVA. Denna visade att civilstånd och självrapporterad EI inte var signifikant F (2, 42) =
2.04, 238; p > .05 ns. Detta blev inte signifikant med EI som prestationsmått heller F (2, 42) =
.172,  p > .05 ns. 

Som framgår av tabell 2 undersöktes även eventuella samband utan EI på de använda
delskalorna. Ensamhet hade ett negativt samband med social förmåga. Det innebär att de som
var ensamma hade mindre social förmåga och de som var mindre ensamma hade bättre social
förmåga. Ensamma studenter var även mindre samarbetsvilliga. Ytterligare ett samband
hittades där mer ensamma studenter hade en mindre positiv attityd.

En multipel regressionsanalys utfördes för att se om social förmåga, ensamhet och
taktiksvar förutsäger EI. Resultaten redovisas i tabell 3 nedan. 

Tabell 3
Multipel regressionsanalys (Enter metoden) med EI som beroende variabel

R2 t signifikansnivå
Modellen .305
Social förmåga .455 3.038 .004**
Ensamhet -.149 -.997 .325
Taktiksvar .244 1.943 .059

*p<.05 **p< .01 ***p< .001

Metod Enter visade att social förmåga var den variabel som predicerade EI mest och den var
signifikant. Ensamhet var inte signifikant. En tendens till att taktiskt svarande förutsäger EI
fanns. Detta visar att EI i denna grupp enbart prediceras av social förmåga och inte av
ensamhet. Huruvida deltagaren svarade taktiskt eller inte tillsammans med socialförmåga
svarade för 30,5% av variansen i Emotionell intelligens. 

För att se om social förmåga, samarbetsvilja, positiv attityd och taktiskt svarande
predicerade ensamhet utfördes en multipel regressionsanalys med  enter metoden (se tabell 4). 

Tabell 4
Multipel regressionsanalys (Enter metoden) med ensamhet som beroende variabel

R2 t signifikansnivå
Modellen .329
Social förmåga -.514 -3.833 .0001***
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Samarbetsvilja -.354 -.138 .039*
Positiv attityd .020 .124 .902
Taktiksvar .141 1.022 .313

*p<.05 **p< .01 ***p< .001

Social förmåga var den som bäst predicerade ensamhet, samarbetsvilja var den som var näst
bäst prediktor. Övriga undersökta variabler var inte signifikanta. Ensamhet predicerade inte EI
(se tabell 3) men ensamhet predicerades av socialförmåga som var en viktig aspekt för EI
vilket kan indikera på ett indirekt samband med EI. Ensamhet predicerades även av
samarbetsvilja vilket är en viktig social förmåga (se tabell 4). Den sociala förmågan och
samarbetsviljan förklarade 32,9% av hur ensamma individerna kände sig. 

Slutligen genomfördes analyser på alla de individer som svarade på pappersenkäten, dvs.
141. Ett samband hittades mellan ensamhet och balans hos dessa r (N = 141) = .318 p < .001
vilket innebär att de med hög ensamhet hade bättre balans och de med låg ensamhet hade
sämre balans. I en enkel linjär regressionsanalys visade metoden enter R2 = .094,  = .318, t =
3.949  p < .001. Balans förklarade således 9.4 % av variansen i ensamhet. 

För att undersöka om de båda EI måtten hade ett samband gjordes en Pearson´s korrelation.
Inget samband mellan självrapporterad EI och EI som prestation fanns r (N = 45) = .215, p >
.05 ns.

Diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka om social förmåga, ensamhet och balans var
relaterade till EI. Den första hypotesen som ville svara på om studenter med högre EI har
bättre social förmåga, verifierades med det självrapporterade EI måttet men inte med
prestationsmåttet av EI.  Vilket visar på samband mellan självrapporterad EI och social
förmåga där de med hög EI hade bättre social förmåga. Detta överrensstämmer med tidigare
forskning (Schutte et al., 2001). Tänkbart är även att dessa studenter har bättre social
framgång, som funnits av van der Zee et al. (2002). I jämförelse med ensamhet och taktiksvar
predicerade social förmåga EI bäst. Ensamhet kan väljas då studenterna kan tänkas studera
mycket på egen hand. Detta kan vara en tänkbar förklaring till att ensamhet inte predicerade
EI. Denna studie, liksom tidigare studier (Sjöberg & Engelberg, 2004), fann ett negativt
samband mellan EI och ensamhet. 

Hypotes två, som var om studenter med hög EI upplever mindre ensamhet, verifierades
genom det självrapporterade måttet av EI. Ju högre EI studenterna hade desto mindre
ensamma tenderade de att vara. Förhoppningen om att hitta ett samband mellan balans och EI
infriades däremot inte, något tidigare forskning har funnit (Sjöberg & Engelberg, 2004) som
var hypotes tre. Att det inte fanns något samband kan tänkas bero på det låga deltagarantalet
där det endast fanns små skillnader i balans mellan studier och fritid hos dessa studenter. Hos
samtliga studenter var medelvärdet på balansskalan relativt högt, vilket innebär att studenterna
hade en ganska bra balans mellan studier och fritid. Detta borde innebära att dessa studenter
har en högre livstillfredställelse och lägre stress som visats i tidigare forskning är fallet
(Hobson et al., 2001). 

Inga signifikanta samband hittades mellan självrapporterad EI och samarbetsvilja eller
positiv attityd. Detta går emot tidigare forskning som har funnit att individer med hög EI var
mer positiva (Dawda & Hart, 2000) och mer samarbetsvilliga (Schutte et al., 2001).
Studenterna kan tänkas uppfatta sig själva som mindre samarbetsvilliga och positiva men i
jämförelse med andra grupper kan de i själva verket vara samarbetsvilliga och positiva.
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Samarbete kanske inte är viktigt för dessa studenter då de kan antas ha mer självstudier än
grupparbeten. Kanske inget signifikant resultat hittades mellan samarbetsvilja och EI därför att
dessa studenter även hade mindre utbyte av att vara samarbetsvilliga. Ensamma studenter hade
en mindre positiv attityd. Frågor att ställa till detta är vilken av dessa som påverkar den andra?
Var de mer ensamma för att de inte uppfattades som positiva? Eller blev de mindre positiva av
att vara ensamma? Eller kan de tänkas påverka varandra i en växelverkan? Studenterna som
upplevde mindre ensamhet hade bättre social förmåga. Social förmåga visades också predicera
EI bäst jämfört med ensamhet och taktiksvar. Social förmåga behövs när individer ska påbörja
relationer och lösa konflikter, enligt Yip och Martin (2006). Detta borde även vara kopplat till
samarbetsvilja då socialt skickliga individer borde uppfatta och tolka andras emotioner på ett
mer kompetent sätt och därmed vara duktigare på att samarbeta med andra. Den bästa
prediktorn för ensamhet var social förmåga följt av samarbetsvilja. Positiv attityd och taktiskt
svarande var inte signifikanta. 

Studien innehåller vissa element som kan innebära hot mot validiteten och reliabiliteten.
Hot mot validiteten var det totala deltagarantalet och det stora bortfallet på den
Internetbaserade delen. Detta sänkte undersökningens power. Bidragande orsaker till detta kan
vara att enkäterna genomfördes vid två tillfällen och undersökningens längd. Emotionell
intelligens är dock ett komplext begrepp som kräver många testuppgifter. Det kan även vara så
att de som var med i undersökningen var intresserade och kan tänkas vara de med högre EI.
Denna studie baserades till största del på skriftliga frågor vilket kan göra att studenternas
läsförståelse påverkade resultatet. Deltagarna studerade på utbildningar som kan anses vara
kvinnodominerade, kanske männen på dessa utbildningar hade högre EI än män på andra
utbildningar? Universitetsstuderandes livssituation kan dessutom antas se annorlunda ut då de
kan ha speciella stressorer så väl som studiebaserade insikter som gör dem annorlunda från
andra populationer, enligt Brown och Schutte (2006). Då denna studie undersökte en viss
grupp av högskolestudenter samt det stora bortfallet gör att det inte går att generalisera
resultatet till andra grupper. 

Enkäternas svarsalternativ kan tolkas olika och individer kan svara taktiskt för att
framställa sig själva i en positiv dager. Ensamhet är något sådant som kan vara laddat då
deltagarna inte ville visa sig ensamma. Författarna tror sig ha kontrollerat för detta genom ett
flertal omvända frågor på ensamhetskalan. På den Internetbaserade enkäten använde
författarna en taktikskala för att kontrollera för taktiksvar. Taktiksvar påverkade inte resultaten
signifikant vilket i sin tur borde  innebära att studenterna inte tenderade att presentera sig
själva i en positiv dager. Det kan antas bottna i att studenterna inte befann sig i någon
urvalssituation eller belönad situation. 

Balansens fördelning kan tänkas orsakas av att studenterna såg på balansen på olika sätt. En
annan orsak kan vara vad de prioriterar att göra med sin tid samt fritidsintressens tidsåtgång.
Det kan givetvis finnas en rad andra faktorer som inverkar på balansen mellan studier och
fritid. Studien utfördes inte heller vid en examinationsperiod, vilket kan göra att studenterna
upplevde bättre balans mellan studier och fritid. Studenter kan tänkas ha få föreläsningar i
veckan som ger flytande gränser mellan studier och fritid. Det kan vara svårt för dessa att
skilja på när de studerar eller är lediga. Även upplevelsen av balans är individuell. Kan det
inte också vara så att upplevelsen av balans hos deltagare varierar mellan perioder och
tidpunkter samt med humör?

Emotionell intelligens bygger på idén att frågor har svar som kan sägas vara rätt eller fel
(Mayer et al., 1999). Denna studies förfaringssätt när rätt svar bestämdes på de sociala
episoderna kan diskuteras. Konsensussvar som användes medför att rätt svar är det som flest
deltagare har svarat på varje fråga. I något fall var det endast en deltagare som avgjorde vilket
svar som blev rätt, är endast detta alternativ rätt då? Och är något rätt bara för att de flesta i
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gruppen sagt det?
Möjliga problem med denna och andra studier om EI är hur begreppet definieras. Detta

påverkar valt mätinstrument och validiteten, enligt Petrides och Furnham (2000). Detta
påverkar även reliabiliteten genom att olika definitioner och mätinstrument kan ge olika
resultat och därför blir svåra att replikera. EI kan mätas med flera olika mätinstrument och
många av dem finns tyvärr inte att tillgå utan stora kostnader. I den aktuella studien användes
både ett prestationstest och ett självrapporteringstest. Självrapporteringstestet visade på
signifikanta resultat, detta hade dock ett lågt Cronbach´s alpha värde. Detta värde höjdes vid
fler deltagare och låg då över rekommenderat värde. Författarna valde att använda det lägre
värdet vid analyserna då det var det centrala måttet för studiens syfte och var värdet för de 45
deltagarna. Prestationstestet gav dessvärre inga resultat vilket författarna hade hoppats på för
att då kunna konstruera ett sammanslaget mått av EI. Istället användes två olika mått av EI, ett
självrapporteringsmått och ett prestationsmått. Dessa mäter var och en för sig EI men på olika
sätt. Självrapportering handlar om självuppfattad förmåga och prestation även om utförande
av mer praktiska uppgifter där det finns ett rätt eller fel. Något signifikant samband mellan EI
som självrapport och EI som prestation hittades inte. Samma förhållande mellan
självrapporteringstest och prestationstest fann Goldenberg et al., (2006) och Sjöberg och
Engelberg (2004) i sina studier. Förslag till förbättringar med mätinstrumentet är att ändra
skalorna på ensamhetsdelen genom att ta bort alternativet ”ibland” för att istället sätta dit
”ofta”. Något mer som kan förbättras är att lägga till fler bakgrundsfrågor rörande
arbetssituation och familjesituation. Proceduren och svarsfrekvensen kan förbättras genom att
låta samtliga deltagare göra båda testdelarna under lektionstid eller betald tid. Andras
skattningar tillsammans med självrapporter kan användas som komplement då vissa menar att
detta är bättre (van der Zee et al., 2002). Ett kvalitativt förfaringssätt genom intervjuer kan
också användas som komplement till enkäter.

Denna studie visade att EI var relaterad till ensamhet och social förmåga. Genom att
uppmärksamma sin situation kan individer bli mer självmedvetna vilket kan leda till ökade
möjligheter att förändra och utveckla sig. Detta kan eventuellt leda till bättre hantering av
sociala situationer och mindre stress i interaktionssituationer. Som student på högskolan kan
detta vara av stor vikt. Om undersökningens resultat hade påvisat samband mellan balans och
EI kunde resultatet ha lett till förbättrad hälsa, som kan komma i uttryck i form av mindre
stress och utmattning. 

Förslag till vidare forskning är att genomföra studien i andra populationer exempelvis
arbetslösa eller personer i förändringssammanhang. För dessa individer kan det vara av värde
att bli medvetna om sina EI för att kunna utvecklas, enligt Schutte et al. (1998). Annan
intressant forskning kan vara att utföra longitudinella studier för att titta på ålder och dess
relation till EI, samt att göra experiment med en konstruerad situation för att se deltagarnas
reaktion och hantering av situationer.
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Appendix 1

49. Stig är i en buss på väg till banken i ett viktigt ärende, som måste uträttas före kl 15. Bussen körs
av Börje. När klockan är 10 minuter i 3 blir bussen stående i en bilkö som inte tycks röra sig alls,
alldeles utanför bankkontoret. Stig ber då Börje öppna dörren och släppa av honom, trots att de ännu
inte nått fram till nästa hållplats som ligger 100 meter längre fram. Börje vägrar. Stig förklarar då
ingående hur viktigt det är för honom att hinna in på banken, att han troligen kommer för sent om Börje
inte öppnar dörren och att det bara tar några sekunder att öppna dörren. Börje vägrar. Stig ber då att få
hans namn och tjänstgöringsnummer. Folk i bussen börjar upprört lägga sig i konflikten. Hur känner
sig nu Stig och Börje?

Stig känner sig troligen

I hög
  grad

I viss
  mån Inte alls

Glad

Arg

Ledsen

Skamsen

Stolt

Lättad

Besviken

Förvånad

Tyngd av skuldkänslor

Föraktfull

Börje känner sig troligen

I hög
  grad

I viss
  mån Inte alls

Glad

Arg

Ledsen

Skamsen

Stolt

Lättad

Besviken

Förvånad

Tyngd av skuldkänslor

Föraktfull


