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Abstract 

The relationships between emotional intelligence and leadership styles, as they 
are defined in The Full Range Leadership Modell (Bass & Avolio, 1994), were 
investigated among managers in a Swedish municipality. The managers 
answered an on-line questionnaire where EI was assessed using the Schutte 
Emotional Intelligence Scale (SEIS) and the leadership style was determined 
using the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) Form 6S. The level of 
emotional intelligence was higher than in an earlier Swedish study on managers 
in other types of organizations. Laissez-faire leadership was significantly less 
prevalent than transformative and transactional leadership. Managers showing 
higher degrees of transformative or transactional leadership measured higher in 
emotional intelligence. No correlation between laissez-faire leadership and EI 
was shown. Women had a higher EI compared to men. Age and experience 
had no correlation with EI or leadership style. Reliability of the scales was 
good for SEIS but worse for MLQ. Individual components of MLQ showed 
varying degrees of reliability. This may have affected the chances of detecting 
correlations. The high correlation between transformative leadership and EI 
can be explained by the fact that the social components of EI according to SEIS 
are similar to those that characterize transformative leadership according to 
MLQ. 
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Sammanfattning 

Sambanden mellan emotionell intelligens (EI) och ledarstilar, som de definieras 
i The Full Range Leadership Model (Bass & Avolio, 1994), undersöktes hos 
chefer inom en svensk kommun. Cheferna besvarade en elektronisk enkät där 
EI mättes med Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS) och ledarstil med 
Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) Form 6S. Nivån hos EI låg 
högre än i en tidigare svensk studie av chefer inom andra organisationer. Låt-
gå-ledarstil uppvisades i avsevärt lägre grad än transformativt och 
transaktionellt ledarskap. Högre EI uppvisades av chefer som tillämpade mer av 
transformativt ledarskap och mer av transaktionellt ledarskap. Det noterades 
inget samband mellan EI och lå-gå-ledarskap. Kvinnor uppvisade högre EI än 
män. Ålder och erfarenhet saknade samband med EI och ledarstil. 
Mätinstrumentens reliabilitet visade sig vara god för SEIS, men sämre för 
MLQ och dessutom olika god för komponenterna i MLQ. Detta kan ha 
påverkat förutsättningarna för att urskilja samband. Att transformativt ledarskap 
får högt samband med EI kan förklaras av att de sociala komponenterna i EI 
enligt SEIS liknar de som utmärker transformativt ledarskap enligt MLQ. 

Nyckelord: Emotionell intelligens, ledarskapsstilar, chefer
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Den amerikanska basket-coachen Mike Krzyzewskis gav en gång en målande beskrivning av 
varför det är viktigt att en ledare besitter emotionell intelligens: ”Människor pratar med dig på 
olika sätt – genom ansiktsuttryck, stämningsintryck, manér, kroppsspråk, tonen i deras röst, uttrycket i 
deras ögon” och ”som ledare måste du kunna läsa av dina spelare” (Walter, Humphrey, & Cole, 
2012). 

Emotionell intelligens och ledarskap 
En viktig aspekt för ett effektivt ledarskap är den emotionella förmågan en ledare besitter 
(Hwang, Feltz, & Lee, 2013). Flera forskare menar att känslor har stor betydelse för ledarskap 
och har visat på samband mellan emotionell intelligens (EI) och ledarskapsstilar (Harms & 
Credé, 2010; Dey & Carvalho, 2014). 

Vilken typ av ledare en organisation har samt dennes förmåga till EI är avgörande för hur 
organisationen kommer att fungera anser Chatterjee och Kulakli (2015). För att kunna 
motivera sina medarbetare är det viktigt att ledaren har en hög EI menar Sadri (2012). En 
ledare kan motivera sina medarbetare genom att känna igen, uppfatta och förutse känslor hos 
sig själv och hos andra. Om ledaren visar sina medarbetare EI kan det leda till att ledaren får 
ett ökat inflytande på sina medarbetare och det kan vidare motiverar dem att arbeta mot 
gemensamma mål enligt Sadri (2012). 

Sadri (2012) hävdar att en ledare med hög EI hanterar konflikter i en arbetsgrupp bättre, har 
högre presterande medarbetare, mer kreativa medarbetare samt att ledaren upplevs som mer 
flexibel, positiv och självständig, än de ledare som saknar hög EI. De emotionella färdigheter 
en ledare besitter avgör vilket förtroende och respekt som ledaren får från arbetsgruppen. 
Genom ett inlyssnande och relationsskapande ledarskap, vägledning och stöttning skapar 
ledaren en trygg, motiverad och inspirerad arbetsgrupp och därmed högre prestation 
(Obradovic et al., 2013). 

Golemans forskning (refererad av Obradovic et al., 2013) visar en tydlig koppling mellan EI 
och ett företags framgång. Han hade byggt sin forskning på McClellands (refererad av 
Obradovic et al., 2013) studier gällande korrelation mellan EI och en ledares framgång samt 
viktiga framgångsfaktorer. Goleman kunde koppla ihop emotionella färdigheter med 
framgångsrika affärer. Av de färdigheter som anses påverka affärsmässig framgång utgörs 67% 
av emotionella färdigheter. Golemans resultat fick även stöd av Chen och hans kollegor 
(refererade av Obradovic et al., 2013) som visar att EI är dubbelt så viktig för affärsmässig 
framgång än intellekt och tekniska färdigheter (Obradovic et al., 2013). 

I en studie av McClellands (1998, refererad av Obradovic et al., 2013) inom 30 företag fann de 
egenskaperna som skiljer de bästa och de genomsnittliga ledarna åt. Det framkom att 
egenskaper såsom längtan efter prestation, utveckling av andra individer, anpassningsförmåga, 
inflytande, självförtroende och ledarskapsförmåga var de som avgjorde skillnaden mellan de 
bästa och de genomsnittliga ledarna. Av kognitiva förmågor påvisades endast analytisk 
tankeförmåga vara en framgångsfaktor (Obradovic et al., 2013). 

Det råder delade meningar om EI går att förbättra genom träning och utbildning. Sadir (2012) 
menar att ledare kan utveckla en hög EI genom att träna upp sin emotionella förmåga, och 
hänvisar till uppenbara skillnader mellan de ledare som har och de som inte har, gått utbildning 
inom EI (Sadir, 2012). 

Clarke (2010) menar å andra sidan att det finns alldeles för få studier av träning av EI. Clarke 
hänvisar till en studie i Storbritannien där ledare fick genomgå ett två-dagars EI-
träningsprogram. Symptom på ökad EI kunde noteras efter sex månader, men inte efter endast 
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en månad efter träningen. Detta kan tolkas så att träning kan ge en plattform för att utveckla 
den emotionella förmågan och att det tar viss tid innan utvecklingen gett resultat. En annan 
tänkbar orsak till att EI ökade hos ledarna kan ha varit andra mekanismer på arbetsplatsen 
(Clarke, 2010). 

Harper (2016) rapporterar skillnader i EI mellan manliga och kvinnliga ledare i USA där 
kvinnor hade högre EI. Att även ålder har samband med EI rapporteras från Spanien av 
Cabello, Sorrel, Fernández-Pinto, Extremera och Fernández-Berrocal (2016). 

Flera studier har visat att transformativt ledarskap har ett samband med EI (Dey & Carvalho, 
2014). Dock kan inte en hög EI förutsäga ett transformativt ledarskap enligt Føllesdal och 
Hagtvet (2013). Flera liknade studier gällande sambandet mellan EI och ledarskapsstilarna 
transaktionellt och låt-gå-ledarskap visar också på måttligt starka samband. De två 
underkategorierna till det transaktionella ledarskapet visar ett svagt samband med EI. Låt-gå-
ledarskap har ett måttligt negativt samband med EI (Harms & Credé, 2010). 

Trots att forskning visat att EI ger lovande resultat för ett gott ledarskap är ämnet under 
utveckling och ständigt debatterat (Sadri, 2012). En svensk studie (Ekstrand, 2015) gav resultat 
som i huvudsak bekräftar andras fynd vad gäller sambanden mellan ledarskapsstilar och EI, men 
det kan vara av intresse att undersöka nivåerna hos, och sambanden emellan, EI och ledarstilar 
inom en och samma organisation som dessutom utmärks av att bära ett särskilt ansvar för goda 
arbetsförhållanden. En sådan organisation är kommunal förvaltning. 

Emotionell intelligens 
Emotionell intelligens (EI) förklaras av Mayer, Salovey och Caruso (refererad av Sadri, 2012) 
som förmågan att resonera kring, vara medveten om, och förstå sina egna och andras känslor. 
Deras definition av EI är ”kapaciteten att kunna resonera om känslor och avancerat tänkande 
utifrån känslor. Det innefattar förmågan att kunna motta och uppfatta känslor på rätt sätt, så att 
personen kan förstå och reglera känslorna på ett sätt som skapar en emotionell och intellektuell 
mognad” (Sadri, 2012, s. 537). En person med hög EI har förmågan att dra slutsatser och 
reglera känslor. Deras modell är uppbyggd av fyra nivåer av känslomässig förmåga: identifiera 
och förstå personers ansiktsuttryck, förmåga att använda emotioner för att underlätta tankar vid 
konflikter, kunna förstå och namnge känslor och deras olika förändringar, förmåga att hantera 
känslor så effektivt att personen kan känna in både andras och egna känslor. Personer som vill 
utveckla sin EI kan göra Mayer-Salovey- Carusos EI-test (Sadri, 2012). I testet reflekterar 
personen om sig själv ur flertalet synvinklar och får möjlighet till feedback om sina starka och 
svaga sidor när det gäller emotionell intelligens (Sadri, 2012). 

Enligt Sadri (2012) har även Goleman definierat begreppet EI och denna definition är 
accepterad även utanför den akademiska världen. Dessa båda modeller kompletterar varandra 
väl. Goleman (refererad i Sadri, 2012) anser att EI handlar om att kunna motivera sig själv samt 
ha förmåga till empati och att kunna kontrollera sin frustration och sina impulser i olika 
situationer. Golemans modell täcker fem områden (ibland reducerat till fyra) varav tre avser 
personlig kompetens och två social kompetens (Sadri, 2012). 

I Golmans (refererad i Obradovic et al., 2013) modell anges i de fyra områdena totalt 20 specifika 
emotionella kompetenser. För att vara en effektiv ledare krävs att ledaren är emotionellt 
kompetent inom alla de fyra områden som definierar EI, menar Boyatzis (1999, refererad i 
Obradovic et al., 2013). För att uppnå en mer uttalad framgång med hjälp av emotionella 
färdigheter – det som också gör skillnaden mellan en medelmåttig och en bra ledare, menar 
McClelland (1998, refererad i Obradovic et al., 2013) att ledaren måste bemästra fler än sex 
emotionella färdigheter och disponera dessa skickligt utifrån förutsättningarna i situationen. Det, 
i sin tur, möjliggör för ledaren att uppnå de uppsatta målen (Obradovic et al., 2013). 
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Ledarskap 
“Ledarskap är ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, 
inställning och uppförande” (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 388). 

En ganska vanlig beskrivning av ledarskap är att en ledare influerar andra att jobba tillsammans 
för gemensamma visioner (Dansereau, Seitz, Chiu, Shaughnessy, & Yammarino, (2013). En 
ledare behöver förtroende och tillit från sina anställda för att kunna påverka och motivera dem 
för de uppgifter som arbetet innebär (Dansereau et al., 2013). En ledare kan t.ex. vara en 
person som har befattningen chef, det är då bestämt att denna person ska vara ledare p.g.a. av 
sin position. Utan att vara utnämnd till ledare kan en person bete sig så att andra följer honom 
eller henne, detta innebär också ledarskap (Jacobsen & Thorsvik, 2014). En framgångsrik ledare 
känner till och bemästrar olika metoder för att få sina anställda att göra arbetsuppgifter som går 
i linje med företagets mål (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Många studier fokuserar framförallt på 
tre ledarskapsstilar: transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap samt låt-gå-ledarskap 
(Geier, 2016); Harms & Credé, 2010; Spinelli, 2006). 

Transformativt ledarskap. 
En transformativ ledare använder sig av förtroendeskapande relationer, har tydliga värderingar 
och etik samt inspirerar och motiverar genom meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter 
(Cetin & Kinik, 2015). Det transformativa ledarskapet innebär att inspirera och väcka känslor 
hos medarbetare samt uppmuntra till nytänkande. En transformativ ledare coachar och stödjer 
genom att ta hänsyn till individuella behov och förutsättningar. Det innebär att ledaren har en 
förmåga att få sina medarbetare att identifiera sig med ledaren och tillsammans arbeta mot 
framtidens visioner. Att transformera – omvandla medarbetarna, genom en relationsbildande 
och förtroendefull atmosfär, till att tillsammans stödja och följa organisationens och ledarens 
mål och vision är framgångsfaktorer. Ett transformativt ledarskap ser till organisationens behov 
och genom att engagera och involvera medarbetare i organisationens värderingar och mål 
skapas ett klimat som får medarbetaren att känna sig delaktig i det ömsesidiga behovet (Cetin 
& Kinik, 2015). Transformativt ledarskap består av fyra underkategorier; karismatiskt ledarskap 
eller idealiserat inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individualiserad 
hänsyn (Geier, 2016). 

Idealiserat inflytande. 
Ledaren är en förebild som medarbetarna ser upp till och beundrar. Ledaren arbetar på ett sätt 
som får medarbetaren att respektera ledaren genom att själv vara delaktig i risktagande och visar 
en tydlig vision inför framtiden. Ledaren har förmåga att, genom sitt beteende, uppvisa hög 
moral och är både ärlig, förtroendeingivande och har hög personlig integritet. Ledaren uppvisar 
också spetskompetens inom ett område. Förmåga att lösa problem utan rädsla är också 
utmärkande. Att ledaren är hängiven och pålitlig i arbetet mot sin vision inger förtroende och 
skapar en positiv atmosfär (Cetin & Kinik, 2015). 

Inspirerande motivation. 
Inspirerande motivation handlar om hur ledaren motiverar sina medarbetare. För att öka 
arbetsmotivationen hos medarbetarna använder den transformerande ledaren bra 
kommunikation som skapar mål och visioner som känns lockande och möjliga att uppnå. En 
transformerande ledare kan få de anställda att känna sig positiva inför de utmaningar som de 
ställs inför. Ledaren kan skapa ett arbetsklimat som känns utvecklande och kan bryta ned det 
som medarbetarna upplever som hinder till något förståeligt och hanterbart (Cetin & Kinik, 
2015). 
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Intellektuell stimulans. 
Den transformerande ledaren kan väcka medarbetarens kreativitet och få medarbetaren att tänka 
på gamla problem på nya sätt. Ledaren är noga med att inte kritisera och alla nya idéer är 
välkomna. Ledaren uppmuntrar medarbetarna att tänka själva och att ifrågasätta det som inte 
fungerar (Cetin & Kinik, 2015). 

Individualiserad hänsyn. 
För att ta hänsyn till medarbetarens individualitet använder ledaren aktivt lyssnande samt tar 
hänsyn till medarbetarnas olikheter och det som är deras bästa sidor och utvecklingsområden. 
Ledaren ska främst kunna kommunicera så att både chef och medarbetare kommer till tals samt 
verka för medarbetarens individuella utveckling (Cetin & Kinik, 2015). 

Transaktionellt ledarskap. 
Transaktionella ledare samordnar arbetet med hjälp av sitt sätt att kommunicera, ledaren anser 
att regler för hur arbetet ska utföras är nödvändiga. De regler som ledaren anser är viktiga läggs 
på en nivå som är hanterbara för de anställda (Dey & Carvalho, 2014). I det transaktionella 
ledarskapet tillhandahåller ledaren det som de anställda kan behöva för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter (Tung, 2016). Transaktionellt ledarskap har två komponenter; betingad 
belöning och ledarskap genom undantag (Bhaskar & Paulina, 2016). 

Betingad belöning. 
Ledaren tillämpar bestraffning och belöning (Tung, 2016). Belöning kan vara beröm, högre lön 
eller karriär inom företaget. Bestraffning kan istället innebära att ledaren minskar på resurser 
som de anställda har att tillgå på arbetsplatsen (Dey & Carvalho, 2014). 

Ledarskap genom undantag. 
Ledarskap genom undantag kan vara aktivt eller passivt. Den aktiva formen innebär att ledaren 
granskar sina anställda m. a. p. brister snarare än företräden (Tung, 2016). I den passiva formen 
ingriper ledaren endast när någon gör fel (Dey & Carvalho, 2014). 

Låt-gå-ledarskap. 
Låt-gå-ledarskap innebär att ledaren bara finns vid sidan av sina anställda och varken gör till 
eller från (Inju, 2015). Ledaren är inte villig att fatta några beslut (Tung, 2016) och ser gärna 
att de anställda tar över allt ansvar för sina egna arbetsuppgifter (Dey & Carvalho, 2014). Inju 
(2015) menar att bara för att låt-gå-ledarskap avviker från transformativt och transaktionellt 
ledarskap betyder inte det att de anställda upplever låt-gå-ledarskap som negativt. Enligt 
Mathieu och Babiak (2015) visar dock studier på att ledare som använder sig av ett låt-gå-
ledarskap, har anställda som känner sig mer missnöjda på sin arbetsplats. De menar också att 
dessa ledare har fler konflikter mellan sina anställda samt att de anställda upplever en otydlighet 
i vad deras arbetsuppgifter innebär. 

För att få en överblick över ledarskap och ledarskapsstilarna utvecklades modellen Full Range 
Leadership Model (FRLM) av Bass och Avolio (1994, 1997). Modellen delas in i tre 
övergripande ledarskapsstilar; transformativt, transaktionellt och låt-gå-ledarskap. Det 
mätinstrument för ledarstil som använts i föreliggande studie, Multifactor Leadership 
Questionnaire (MLQ) har skapats utifrån FRLM (Spinelli, 2006). 
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Figur 1. Illustration av modellen FRLM. Efter Michael Murray and Associates Pty Ltd (2017). 
(http://www.mmurray.com.au/leadership/full-range-leadership-model/) 

En svensk enkät-studie (Ekstrand, 2015) har undersökt sambandet mellan emotionell intelligens 
(EI) och transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap och låt-gå-ledarskap hos 61 chefer 
inom olika företag. Det låga deltagarantalet och att undersökningen gällde chefer inom privat 
företagsamhet inom olika branscher skapar ett behov av fler studier med chefer inom andra 
typer av organisationer. Exempelvis offentliga organisationer kan styras av regelverk och 
påverkas av formella krav på utbildning hos chefer. Sådana faktorer kan ge förutsättningar för 
ledarskap som ger andra samband mellan EI och ledarskapsstilar än de som noterats tidigare. I 
den här studien var avsikten att öka mängden respondenter, samt att undersöka chefer som alla 
ingick i samma organisation och bransch. Eftersom studiens syfte var att ta reda på om EI har 
en koppling till olika ledarskapsstilar, var det nödvändigt att välja chefer efter som de har ett 
personalansvar. Det var viktigt att de som deltog i studien jobbar i och med sitt ledarskap 
dagligen. Det var också av vikt att få en så stor mängd respondenter som möjligt, samt att det 
var önskvärt att cheferna arbetade i samma organisation Valet av respondenter blev alla chefer 
inom Luleå kommun. Luleå kommun är en stor organisation med 320st chefer, samt en politiskt 
styrd organisation med en genomarbetat värdegrund som innefattar hela organisationen, allt 
detta gör kommunen lämplig för en studie. 

http://www.mmurray.com.au/leadership/full-range-leadership-model/)
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Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka nivåerna hos, och sambanden mellan EI och 
ledarskapsstilarna transformellt, transaktionellt och låt-gå-ledarskap i en stor offentlig 
organisation. Även samband mellan EI och kön, ålder, erfarenhet samt utbildningsnivå 
undersöks. 

Vilka nivåer uppvisas vad gäller EI och ledarskapsstilar i förhållande till nivåerna i andra studier? 

Hur ser sambanden ut mellan EI och ledarskapsstilar? 

Metod 

Deltagare 
Av Luleå kommuns 320 chefer deltog 149 personer. 

Material 
En elektronisk enkät utformades med enkätverktyget EvaSys. Enkäten innehöll 
bakgrundsfrågor om kön, ålder, utbildning och erfarenhet av ledarskap. Därefter följde en 
översatt version av självskattningstestet för EI, Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS). 
Enkätens sista del bestod av självskattningstestet Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) 
Form 6S som mäter ledarstilar. 

SEIS består av 33 påståenden där deltagaren skattar sig själv på 5-gradiga Likert-skalor. Testet 
mäter global EI. Exempel på påståenden är; ”Andra människor tycker det är lätt att anförtro sig åt 
mig”, ”Jag är medveten om de icke-verbala budskap som jag förmedlar till andra”, ”Jag har kontroll över 
mina känslor” och ”Jag vet vad andra känner genom att bara se på dem” (Bilaga 2). Deltagaren kan 
få en poäng mellan 33 och 165, ju högre poäng desto högre EI. 

Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) Form 6S innehåller 21 påståenden om 
deltagarens ledarstil som besvaras med 5-gradiga Likert-skalor. Testet mäter transformativt 
ledarskap med underkategorierna Idealiserat inflytande, Inspirerande motivation, Intellektuell 
stimulans och Individualiserad anpassning. Exempel på frågor är; ”Jag hjälper andra att utveckla sig 
själva”. Transaktionellt ledarskap mäts med underkategorierna Betingad belöning och Ledarskap 
genom undantag. Exempel på frågor är; ”Jag berättar för andra vad de ska göra om de vill bli belönad 
för deras arbete”. Låt-gå ledarskap mäts med exempelvis; ”Vad helst andra vill göra är ok för mig” 
(Bilaga 2). 

Både SEIS och MLQ Form 6S översattes av mig till svenska. Översättningarna kontrollerades 
av flera andra personer. Hela enkäten prövades i en pilotstudie med sex chefer i syfte att 
kontrollera översättningar, formuleringar, anvisningar och tidsåtgång. Efter smärre justeringar 
var enkäten färdig att distribueras. 

Procedur 
För att få tillgång till alla chefers e-post-adresser, samt godkännande för att få genomföra 
studien kontaktades ansvarig vid Luleå kommuns arbetsgivaravdelning. Förfrågan om 
deltagande skickades med e-post till alla 320 chefer inom Luleå kommun. Ett första utskick som 
följdes av två påminnelser (Bilaga 1) innehöll information om vad studien innebar, enkätens 
innehåll samt de etiska reglerna kring studien. Enkäten nåddes via en Internetlänk i e-
postmeddelandet. Länken gick endast att använda en gång, detta för att miniminera risken för 
att samma person skulle svara på enkäten flera gånger. 
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Analys 
Data om varje deltagares svar sparades på fil i enkätsystemet EvaSys och exporterades därifrån 
i ett format som medgav analys med statistikprogrammet SPSS statistics 23. 

Resultat 

I figur 2 presenteras poängfördelning, medelvärde och standardavvikelse för testet SEIS (Bilaga 
2). I figur 3–5 presenteras fördelningar, medelvärden och standardavvikelser för totalpoängen 
för transformativt, transaktionellt och låt-gå-ledarskap enligt MLQ form 6S Bilaga 2).  

Figur 2. Fördelning av poäng för SEIS med medelvärde och standardavvikelse. 

Den genomsnittliga EI var M = 134.87 vilket är signifikant högre än det värde, M = 126.7, 
som rapporteras av Ekstrand (2015), t(208) = 5.076, p < .00001. EI var högre hos chefer inom 
Luleå kommun även jämfört med det värde, M = 101.11, som rapporteras av Hall, Enright, 
White, och Allen (2015), t(267) = 28.804, p < .00001. 
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Figur 3. Fördelning av poäng för transformativt ledarskap enligt MLQ Form 6S med 
medelvärde och standardavvikelse. 

Figur 4. Fördelning av poäng för transaktionellt ledarskap enligt MLQ Form 6S med 
medelvärde och standardavvikelse. 

Resultaten för transformativt (Figur 3) och transaktionellt (Figur 4) ledarskap ligger på samma 
höga nivå och har ungefär samma spridning. 
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Figur 5. Fördelning av poäng för låt-gå-ledarskap enligt MLQ Form 6S med medelvärde och 
standardavvikelse. 

Nivån för låt-gå-ledarskap (Figur 5) ligger mycket lägre än för transformativ (Figur 3) och 
transaktionellt (Figur 4) ledarskap. Deltagarna håller överlag inte med om att de utmärks av 
låt-gå-ledarskap. 

Sambandet mellan EI och transformativt ledarskap var signifikant, r(149) = .594, p <.001, 
vilket var förväntat då tidigare studier visat på samband. Sambandet innebär att ju högre EI, 
desto större tendens till transformativt ledarskap. EI hade även signifikanta samband med alla 
fyra underkategorierna till transformativt ledarskap, men inget av dessa var så starkt som 
sambandet med det totala måttet på transformativt ledarskap (Tabell 1). Även sambandet 
mellan transaktionellt ledarskap och emotionell intelligens var positivt och signifikant, men 
inte lika starkt som sambandet mellan EI och transformativt ledarskap. Sambandet mellan 
komponenten betingad belöning och EI var starkare än sambandet mellan totalt transaktionellt 
ledarskap och EI. Inget samband erhölls mellan EI och låt-gå-ledarskap (Tabell 1). Detta avviker 
något från tidigare studier där ett svagt negativt samband rapporterats (Harms & Credé, 2010). 

Samband beräknades också mellan det tre ledarskapsstilarna. Inget samband påvisades mellan 
transformativt ledarskap och låt-gå-ledarskap. Ett medelstarkt positivt samband fanns mellan 
tranformativt och transaktionellt ledarskap, r(149) = .425, p < .001. Ett svagt positivt samband 
fanns mellan transaktionellt och låt-gå-ledarskap, r(149) = .234, p < .004. Detta går i linje med 
exempelvis Harms och Credés (2010) resultat. 
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Tabell 1. Korrelationer mellan EI, mätt med SEIS och transformativt ledarskap med under-kategorierna; 
idealiserat inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulans, individualiserad hänsyn och 
transaktionellt ledarskap med underkategorierna; betingad belöning, ledarskap genom undantag samt med 
låt-gå ledarskap. Samtliga ledarstilsvariabler är fastställda med MLQ Form 6S. 

Ledarstil r 

Transformativt ledarskap ,594** 

Idealiserat inflytande ,471** 

Inspirerande motivation ,397** 

Intellektuell stimulans ,434** 

Individualiserad hänsyn ,522** 

Transaktionellt ledarskap ,387** 

Betingad belöning ,409** 

       Ledarskap genom undantag  ,255 

Låt-gå ledarskap ,158 

*. Korrelationen är signifikant, p < 0,05 

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

Ett oberoende t-test visar att kvinnor i genomsnitt uppvisade 6,17 högre poäng på SEIS än män, 
vilket skulle betyda att kvinnor har högre EI än män, t(146) = 3.329, p = .001, 95% CI [2.5, 
9.8]. Kvinnor och män skiljde sig inte åt i nivå av transformativt ledarskap eller låt-gå-
ledarskap. Däremot fanns en signifikant, men liten skillnad (0.17 skalenheter) när det gäller 
transaktionellt ledarskap så att kvinnor uppvisade något högre nivå, t(149) = 2.068, p = .04, 
95% CI [0.01, 0.32]. 

Inga samband mellan ålder, erfarenhet av ledarskap eller utbildningsnivå och EI, transformativt 
eller transaktionellt ledarskap konstaterades. Däremot noterades en svag korrelation mellan 
utbildningsnivå och benägenhet till låt-gå-ledarskap. Högre utbildning innebar lägre tendens 
till låt-gå-ledarskap, r(149) = -.184, p = .02. 

Mätinstrumentens reliabilitet uppskattades med Cronbachs alfa. Reliabiliteten var god för 
SEIS och frågorna om transformativt ledarskap i MLQ, men låg för transaktionellt och låt- gå-
ledarskap (Tabell 2). Mått med låg reliabilitet kan leda till svårigheter att urskilja samband där 
måtten ingår. 
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Tabell 2. Reliabilitet uttryckt som inre konsistens med Cronbachs alfa (α) för SEIS och transformativt, 
transaktionellt och låt-gå-ledarskap enligt MLQ Form 6S. 

Mått α 

Emotionell intelligens (SEIS) 0,861 

Transformativt ledarskap (MLQ) 0,792 

Transaktionellt ledarskap (MLQ) 0,595 

Låt-gå ledarskap (MLQ) 0,479 

I ett explorativt försök att identifiera ledarskapsprofiler utfördes klusteranalys med metoden 
TwoStep Cluster där totalmåtten för de tre ledarskapsstilarna användes som data. Resultatet 
blev två kluster där skillnaderna mellan klustren endast bestod i att nivåerna för alla tre 
ledarstilarna för det ena klustret låg högre än för det andra klustret. När klustren jämfördes m. 
a. p. nivå hos EI blev skillnaden visserligen signifikant, men mönstret av effekter var sådant
att det kunde förklaras som enbart en effekt av respons-bias.
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka nivån hos och sambanden mellan EI och ledarskapsstilarna 
transformativt, transaktionellt och låt-gå-ledarskap. Frågeställningar var; vilka nivåer uppvisas 
vad gäller EI och ledarstilar i förhållande till nivåerna i andra studier och hur ser sambanden ut 
mellan EI och ledarskapsstilar? 

Resultatdiskussion 
När det gäller nivån på EI för chefer inom Luleå kommun ligger den i genomsnitt högt. 
Medelvärdet för EI är högre i denna studie än det som rapporteras av exempelvis Ekstrand 
(2015). En förklaring till att resultatet skiljer sig åt skulle kunna vara att kommunen 
tillhandahåller egna internutbildningar för sina chefer, internutbildningarna kan vara utformade 
på ett sätts som betonar vikten av EI inom ledarskap. I Ekstrands (2015) studie var 
respondenterna chefer både från kommunal och privata verksamhet och det kan som tidigare 
nämnts finnas skillnader mellan en politiskt styrd organisation och privata organisationer, 
chefernas förutsättningar kan se helt olika ut.   

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan EI och transformativt ledarskap 
(Dey & Carvalho, 2014) och ett svagt samband mellan EI och ledarskapsstilarna transaktionellt 
och låt-gå ledarskap (Harms & Credé, 2010). 

Resultatet i föreliggande studie visar på att det finns ett signifikant positivt samband mellan EI 
och ledarskapsstilarna transformellt och transaktionellt ledarskap. Alla komponenter i 
transformativt ledarskap hade ett signifikant positivt samband med EI. Beträffande 
komponenterna i transaktionellt ledarskap var det endast betingad belöning som hade ett 
signifikant positivt samband, medan ledarskap genom undantag saknade samband. Resultatet i 
föreliggande studie avviker från tidigare forskning som visat på ett svagt samband mellan låt-
gå-ledarskap och EI. Eftersom transformellt ledarskap bygger på att ledaren ska var skicklig på 
att läsa av situationer med sina anställda samt i att kunna möta sina anställda med empati 
(Obradovic et al., 2013), så är EI en förutsättning för det transformella ledarskapet. Även 
beträffade det transaktionella ledarskapet där ledaren belönar sina anställda för välutfört arbete, 
kan det vara nödvändigt att ledaren har god EI, även om det inte är lika avgörande som för 
det transformativa ledarskapet som till största del bygger på faktorerna inom EI. 

Resultatet beträffande sambandet mellan de olika ledarskapsstilarna visade på att det finns ett 
samband mellan transformativt ledarskap och transaktionellt ledarskap, detta kan med stor 
sannolikhet bero på den situation ledaren ställs inför och vilket ledarskap som är gynnsamt för 
den specifika situationen. Att använda sig av belöningar för välutförda arbetsuppgifter är inte 
exklusivt för bara transaktionellt ledarskap, detta kan även vara gynnsamt för den transformella 
ledaren. De transformativa ledarna kan ha svarat med högre poäng även på underkategorin 
betingad belöning och det leder till att det uppstår ett samband mellan transformellt och 
transaktionellt ledarskap. Det fanns inget samband mellan transformativt ledarskap och låt-gå 
ledarskap, men däremot mellan transaktionellt och låt-gå-ledarskap fanns ett samband. Detta 
kan till stor del bero på hur påståendena är formulerade, ett av påståendena i det transaktionella 
ledarskapet ”Så länge saker fungerar försöker jag inte förändra någonting” och en av frågorna i låt-gå 
ledarskapet ”Jag är nöjd med att låta andra jobba på samma sätt som de alltid har gjort”, kan tolkas på 
liknande sätt och det kan göra att det uppstå ett samband mellan de två ledarskapsstilarna. Det 
är viktigt att ha i åtanke när resultatet granskas. 

Resultatet visar på att kvinnor har högre EI än män, även detta går i linje med tidigare 
forskning (Harper, 2016). Varför resultatet visar på detta kan man kanske bara spekulera i utan 
att utföra fler studier på män och kvinnor. 
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Resultatet visade inte på något samband mellan utbildningsnivå och EI, detta var inte heller 
förvånande då t r ä n in g  a v  EI inte brukar ingå i universitets-utbildningar. Det som däremot 
förvånar något är att antal år i ledande befattning inte hade någon påverkan på EI. Det kan 
betyda två saker; att personerna som jobbar som ledare inom Luleå kommun alltid har haft en 
hög EI och att det inte är något de har behövt lära sig. Det kan också vara så att ledare som 
har jobbat länge inte är lika benägna att förändra sig, de kan ha tankar om att så här har jag alltid 
gjort och det har fungerat, så därför tänker jag inte heller ändra mitt sätt att leda. 
Utbildningsnivå har ett svagt negativt samband med tendens till låt-gå-ledarskap. Det kan 
tolkas så att utbildning faktiskt kan påverka chefer så att deras ledarskap ändras till det bättre. 

Avsikten med klusteranalys var att undersöka om det fanns grupperingar/mönster som kunde 
ge mer information om chefernas eventuella ledarskapsprofiler. Detta var inte framgångsrikt. 
Av de tre inputvariablerna transformativt, transaktionellt och låt-gå- ledarskap skapades två 
kluster och de visade bara på s.k. respons-bias, det vill säga att vissa individer svarar generellt 
högt medan andra svarar lågt på svarsskalorna. 

Metoddiskussion 
Enkäten skickades ut till alla chefer inom Luleå kommun, 320 st, och av dessa svarade 149. Alla 
svar var användbara då enkäten inte kunde lämnas in utan att ha blivit fullständigt besvarad. 
Endast bakgrundsfrågor var frivilliga att besvara. En svarsfrekvens på nästan 50% får anses 
tillfredsställande när det gäller ett studentprojekt och med tanke på att chefer har en hög 
arbetsbelastning och ofta blir tillfrågade att delta i olika typer av undersökningar. 

Valet av testet Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS) för att mäta EI grundades på att testet 
är utprövat och väl dokumenterat i tidigare studier. Ett tidigare svenskt examensarbete 
(Ekstrand, 2015) har använt SEIS vilket gjorde det lämpligt att använda samma test i 
föreliggande studie för att möjliggöra jämförelser. För mätning av de tre ledarskapsstilarna valde 
jag den kortare varianten av MLQ för att minimera enkätens omfång och därmed öka chansen 
till många svarande. MLQ Form 6S har visats ha lika bra psykometriska egenskaper som MLQ 
med full längd (Dong et al., 2012). Att jag tvingats göra en egen översättning från engelska till 
svenska kan ha fått viss betydelse för deltagarnas tolkningar av vissa frågor. 

Reliabiliteten hos SEIS var hög, liksom hos delen för transformellt ledarskap i MLQ. 
Reliabiliteterna, som de föll ut i Cronbachs alfa var låga för delarna om transaktionellt och låt-
gå-ledarskap i MLQ. De låga reliabiliteterna kan förklara varför samband mellan dessa variabler 
och andra variabler sällan noterades. 

Framtida forskning 
Vidare forskning behövs inom området EI och ledarskap, då handlar det mer om ledarskap 
generellt och hur det kan utvecklas på bästa sätt med hjälp av EI. Det kan gälla studier av hur 
medarbetarna uppfattar sin chef före och efter chefen har fått genomgå en utbildning i EI. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Brev till respondenterna 

Hejsan! 

Jag försöker fastställa hur sambanden ser ut mellan ledarskapsstilar och emotionell 
intelligens genom att ställa frågor till ledare och chefer inom Luleå kommun. Dina svar 
behandlas konfidentiellt och svaren kommer att sammanställas så att inga enskilda 
individers svar går att urskilja. Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan 
motivering. 

Frågorna är utprövade i flera forskningsprojekt och det är visat att de tillsammans fångar 
ledarstilar och emotionell intelligens. Det tar ca 10 minuter att fylla i enkäten. 

När du klickar på länken nedan kommer Du till enkäten. 

http://evasys.ltu.se/evasys/online.php?pswd=T5IWMAMHWEK861 

Länken går till enkätverktyget Evasys som tillhandahålls av Luleå tekniska 
universitet. 
Länken är kopplad till Luleå tekniska universitets server. 

Enkäten stänger fredag 7 april 

Studien genomförs som ett examensarbete i psykologi av Sophia Wennberg och i 
samarbete med Luleå kommun 

Handledare för examensarbetet: Rickard Nilsson, rickard.nilsson@ltu.se 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 
Sophia Wennberg 

Vid frågor eller funderingar om studien kontakta: 
Sophia Wennberg 070-350 00 77 

sopwen-3@student.ltu.se 

http://evasys.ltu.se/evasys/online.php?pswd=T5IWMAMHWEK861
mailto:rickard.nilsson@ltu.se
mailto:sopwen-3@student.ltu.se


Emotionell intelligens kopplat till ledarskap

1. Bakgrund
Tack för att du tar dig tid och svarar på enkäten, ditt svar är viktigt!

1.1 Kön? Kvinna Man

1.2 Hur gammal är du?

1.3 Totalt antal år som ledare?

1.4 Antal år i nuvarande befattning?

1.5 Vad är din högsta avslutade utbildning? Gymnasieexamen Yrkeshögskola Folkhögskola
Högskoleexamen Kandidatexamen Magisterexamen
Masterexamen Doktorsexamen

2. Del 1
Läs påståendet och kryssa i rutan som passar bäst in på dig..................................................................

Tar helt avstånd

Tar delvis avstånd

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

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

2.2 När jag är utsatt för svårigheter minns jag tillfällen då jag
stått inför liknande svårigheter och övervunnit dem

2.3 Jag tror att jag kommer att lyckas bra med de flesta
uppgifter som jag tar mig an

2.4 Andra människor tycker det är lätt att anförtro sig åt mig

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

2.6 Några av de största händelserna i mitt liv har fått mig att
omvärdera vad som är viktigt och oviktigt

2.7 När mitt humör förändras ser jag nya möjligheter

Bilaga 2 - Enkät om emotionell intelligens och ledarskapsstilar



Emotionell intelligens kopplat till ledarskap

2. Del 1
2.8 Känslor är en av sakerna som gör mitt liv värt att leva

2.9 Jag är medveten om mina känslor när jag upplever dem

2.10 Jag förväntar mig att bra saker ska hända

2.11 Jag tycker om att uttrycka mina känslor inför andra

2.12 När jag upplever en positiv känsla vet jag hur jag ska få
den att bestå

2.13 Jag ordnar händelser som glädjer andra

2.14 Jag söker mig till aktiviteter som gör mig lycklig

2.15 Jag är medveten om de icke-verbala budskap som jag
förmedlar till andra

2.16 Jag uppträder så att jag ger ett gott intryck inför andra

2.17 När jag är på bra humör är det lätt för mig att lösa problem

2.18 Genom att se andras ansiktsuttryck förstår jag vilka känslor
som de upplever

Tar helt avstånd

Tar delvis avstånd

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

2.19 Jag vet varför mina känslor förändras

2.20 När jag är på bra humör kan jag komma på nya idéer

2.21 Jag har kontroll över mina känslor

2.22 Jag känner lätt igen mina känslor när jag upplever dem

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

2.24 Jag ger andra komplimanger när de gjort något bra

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

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

2.27 När jag känner en känsloförändring tenderar jag att komma
med nya idéer

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

2.29 Jag vet vad andra personer känner genom att bara se på dem
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2.30 Jag hjälper andra personer att må bättre när de är nere

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

2.32 Jag förstår hur personer känner sig genom att lyssna till
tonen i deras röst

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

3. Del 2
Läs påståendet och kryssa i rutan som passar bäst in på dig.....................................................................

Tar helt avstånd

Tar delvis avstånd

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

3.1 Jag får andra att må bra när de är i min närhet

3.2 Jag uttrycker med några få enkla ord vad vi kan och borde göra

3.3 Jag får andra att tänka på gamla problem på nya sätt

3.4 Jag hjälper andra att utveckla sig själva

3.5 Jag berättar för andra vad de ska göra om de vill bli
belönade för deras arbete

3.6 Jag är nöjd när andra uppfyller överenskomna normer

3.7 Jag är nöjd med att låta andra jobba på samma sätt som
de alltid har gjort

3.8 Andra har total tillit till mig

3.9 Jag presenterar lockande visioner om vad vi kan göra

3.10 Jag förser andra med nya sätt att se på förbryllande saker

Tar helt avstånd

Tar delvis avstånd

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

3.11 Jag låter andra veta hur jag tycker att det går för dem

3.12 Jag ger andra erkännande/belöningar när de når sina mål

3.13 Så länge saker fungerar försöker jag inte förändra någonting
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3.14 Vadhelst andra vill göra är OK för mig

3.15 Andra är stolta över att bli förknippade med mig

3.16 Jag hjälper andra att finna mening i deras arbete

3.17 Jag får andra att tänka igenom idéer som de aldrig har
ifrågasatt förut

3.18 Jag visar personlig uppmärksamhet mot individer som
verkar utstötta

3.19 Jag gör tydligt vad andra kan få för vad de åstadkommer

3.20 Jag upplyser andra om kraven som gäller för deras arbete

3.21 Jag begär inte mer från andra än vad som är absolut nödvändigt

Tack för ditt bidrag!
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