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Sammanfattning 
Emotionell intelligens (EI) i relation till ledarskap och organisatorisk effektivitet studeras allt 
mer och börjar anses mer viktigt. I denna studie redovisas ledarskapskonsulters attityder till 
EI och ledarskap. Kunskap om detta område är viktig eftersom deras attityder påverkar 
arbetssamhället då de utbildar, föreläser och lär ut till människor som ska bli eller som redan 
är ledare. Frågeställningar var: Vad anser informanterna innefattar EI? och Hur samverkar EI 
och ledarskap? Studien är kvalitativ där jag med hjälp av en semistrukturerad intervju samlat 
information från sju kvinnor och fyra män som alla arbetar som ledarskapskonsulter. De 
arbetar inom olika organisationer och företag och är mellan 40 - 62 år. Intervjuerna tog upp 
frågor som Vad innebär EI, Vad är en bra ledare, frågor kring bemötande samt hur de sprider 
sina attityder i ämnet. Vidare fick deltagarna reflektera kring om de anser att de finns något 
sätt att ersätta EI och om det går att utveckla graden av EI. Resultatet visar att samtliga 
informanter anser att EI är viktigt inom ledarskap för att på ett effektivt sätt kunna delegera, 
motivera och leda sina följare, men också för att kunna utveckla ett effektivt team.  
 
 

Nyckelord: Ledarskap, emotionell intelligens, ledarskapsutbildning, grupputveckling 

  



 
 

Abstract 
EI in relation to leadership and organizational effectiveness is studied more than ever and is 
considered more important. I have through my study gathered leadership consultants attitudes 
towards EI and leadership. Knowledge about this area is important as their attitudes affect the 
work community as they train, lecture and teach people who will be or who are already 
leaders. The research questions where: What do the management consultants regard as EI? 
and How does EI and leadership interact? The study is qualitative and I was using a semi-
structured interview to collect data from seven women and four men who all work as 
Leadership consultants. They work in various organizations and businesses and are between 
40-62 years. The interview covered questions like What does EI mean? What is a good 
Leader? questions about treatment and about how they spread their attitudes in the area. 
Furthermore, the informants had to reflect on whether they think there is any way to replace 
EI and if it is possible to develop the level of EI. The results show that all informants believe 
that EI is important in leadership to effectively be able to delegate, motivate and lead their 
followers, but also to develop an effective team.  
 
 

Nyckelord: Leadership, emotional intelligence, leadership training, group development 
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Inledning 
 
Relationer, känslor och humör är något vi ständigt måste arbeta med inom organisationer och 
mellan människor i grupp. Detta är viktigt både för att de enskilda arbetsuppgifterna ska 
fungera men även för att projekt och samarbete effektivt ska kunna äga rum. Fokus i detta 
examensarbete ligger på det man kallar emotionell intelligens och ledarskapskonsulters 
attityder kring detta.  
 
Enligt Nationalencyklopedin (2018) är emotionell intelligens (EI) ett mått på en persons 
förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, 
motivera sig själv och vara empatisk.  
 
EI är viktigt för ett effektivt ledarskap samt vid grupputveckling hos arbetsgrupper. Ledaren 
behöver kunna motivera sina medarbetare för att nå det gemensamma målet och kunna 
fungera som en förebild där hen vågar utmana medarbetarna (Prati et al., 2003). En viktig 
fråga är hur ledarskapskonsulters attityder till EI ser ut, vad de anser att EI är och hur EI och 
ledarskap samverkar enligt dem. 

Emotionell intelligens 
Prati et al. (2003) beskriver EI som överlevnadsdimensioner, och menar att social intelligens 
inkluderar de emotionella, personliga och sociala delarna av intelligensen. Vidare beskriver 
Prati et al. (2003) att basala förmågor hos en ledare med emotionell intelligens är att kunna 
värdera andras känslor, sätta ord på känslor, ha självkännedom, förstå egna och andras 
känslomässiga reaktioner samt skapa stödjande relationer med andra. 
 
Nuttall (2004), beskriver att nya idéer om EI och utvecklande ledarskap har identifierat vikten 
av mellanmänskliga relationer inom organisationer. Författarna konstaterar att detta kan ge 
chefer såväl som konsulter förståelse för de relationsfaktorer som försämrar respektive ökar 
prestationsförmågan i en grupp.  
Under den senaste tiden har begreppet EI och utvecklande ledarskap fått en större vikt i 
diskussion om det grundläggande förhållandet mellan människor. Utifrån detta kan man 
koppla ihop klassiska managementteorier med senare idéer kring EI och utvecklande 
ledarskap (Nutall, 2004). För att nå ett utvecklande ledarskap krävs det att man vårdar 
relationerna på rätt sätt. Clarkson (refererad av Nuttall, 2004) hävdar att ett fem-dimensionellt 
ramverk kan beskriva alla relationer. Dessa fem dimensioner handlar om att ha förståelse för  

• relationens betydelse  
• hur vi omedvetet kan misstolka och ibland förvränga det som händer mellan oss så det 

passar våra mönster från tidigare erfarenheter 
• vikten av att vi behandlar varandra med värdighet och respekt 
• förmåga att förstå människors svagheter och tvivel vilket kan hjälpa till att motverka 

missförstånd  
• vikten av utrymme för spontanitet, fantasi och kaos utan att förlora tron på processen.  

 
Det här ramverket kan då fungera som ett verktyg och kan användas i organisationer vid 
utformning av rutiner och arbetsbeskrivningar men också för att förbättra färdigheter, 
tolkningar, medling och förändringsprogram i ledning och inom grupper, enligt Nuttall 
(2004). 
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I det organisatoriska livet uppstår det dagligen situationer som framkallar olika känslor. 
Det har visat sig att om ledaren har förmåga att hantera sina känslor vid organisatoriska 
förändringar så påverkar det medarbetarna på så sätt att medarbetarna också delar med sig av 
sina känslor (Smollan & Parry, 2011). Det resulterar vidare i att medarbetare har lättare att 
handskas med förändringar när de uppfattar att ledaren har hög förmåga att visa förståelse för 
deras känslomässiga reaktioner och att uttrycka och reglera sina egna känslor på lämpligt sätt 
(Smollan & Parry, 2011). Förmåga till EI upplevs också främja effektiviteten hos ledaren. 
Smollan et al. (2011) poängterar att det finns tvetydiga resultat från olika studier och därför 
bör man vara försiktig med att hävda att EI är eller inte är relaterad till ledarskapseffektivitet 
då det finns konkurrerande uppfattningar om EI samt att endast några studier visar att EI-
egenskaper var relaterade till vissa ledarskapsförmågor. 

Ledarskapskonsult 
De konsulter som deltog i intervjuerna har olika bakgrund, allt från beteendevetare, socionom 
till legitimerad psykoterapeut. Den gemensamma nämnaren var:  

• deras intresse och kunskap för ledarskap och grupputveckling 
• deras tro på att ledarskapet är avgörande för hur en organisation lyckas 
• deras egna utmaningar i att skapa, utveckla och behålla mellanmänskliga relationer 

eftersom deras arbetsliv bygger på detta. 

Utbildning i EI 
Forskare är eniga om att utbildningar i ledarskap behöver integrera EI med fokus på 
förändringsprocesser. Det kan handla om att utveckla sin empati eller att förstå vad som 
påverkar ens humör negativt. Det kan dock vara svårt att överföra en utbildning i EI till 
specifika situationer på arbetsplatsen. Därför kan on-the-job training och vidareutveckling på 
plats vara till fördel (Berg et al., 2012).  
 
Ett effektivt sätt att lära sig nya verktyg och utveckla nya ledarskapsbeteenden är coachning 
(Berg et al., 2012). Här ansågs just EI vara det viktigaste redskapet för lärandet. Det visade 
sig att coachning hjälpte deltagarna att hantera verkliga utmaningar i arbetet genom att 
fungera som en ledarutbildningsprocess där att man får möjlighet att öva och testa på sin egen 
arbetsplats. Det gör att chefer succesivt kan lära sig lämpliga verktyg samt förändra sitt 
beteende (Berg et al., 2012). Som en del av inlärningsprocessen rekommenderar författarna 
samtal där ledaren kan få feedback och inspiration till självreflektion. Även i 
kamrathandledning kan chefer hjälpa varandra i ett lärande syfte (Berg et. al., 2012). Då är det 
bra om både chef och medarbetare kan delta i utbildningsprocessen. Coaching som 
träningsprocess är en viktig del i ledarnas verktygslåda för lärande, utveckling av kompetenta 
ledare, effektiva team och konkurrenskraftiga organisationer (Berg et al., 2012). 
Teamcoaching och kamrathandledning som en del av coaching ses som särskilt effektiva sätt 
att träna ledare i EI (Berg et al. 2012). Utbildningen bygger då på verkliga utmaningar som 
deltagarna möter på sin arbetsplats. Resultat har visat att deltagarna lärde sig olika alternativa 
lösningar genom lagcoaching.  

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att få kunskap om ledarskapskonsulters attityder till 
emotionell intelligens och ledarskap. Detta område är intressant då konsulters attityder kring 
ledarskap och EI ger utfall på arbetssamhället eftersom de utbildar, föreläser och lär ut till 
människor som ska bli eller redan är ledare. Frågeställningarna är Vad anser 
ledarskapskonsulterna innefattar EI? samt Hur samverkar EI och ledarskap enligt dem? 
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Metod  
Val av metod  
Semistrukturerade intervjuer användes. Ansatsen är deduktiv (Howitt, 2013) då 
utgångspunkten för att tolka rådande attityder ligger i teorin. Metoden är en kvalitativ studie 
som passar bäst för att få fram attityder och subjektiva upplevelser.  

Urval 
Urvalet av informanter skedde strategiskt och med bekvämlighetsurval (Howitt, 2013) då 
ämnet gäller en specifik yrkesgrupp. Jag fick hjälp och kontakter via min mentor och min mor 
som båda arbetar i branschen, och som ledde till ytterligare kontakter. Dessa 
ledarskapskonsulter arbetar på olika sätt med handledning, undervisning, föreläsningar och 
coachning inom sin profession. De arbetar inom olika organisationer och företag, allt ifrån 
stora organisationer till eget företag. De har varierande utbildningsbakgrunder, är av olika kön 
(sju kvinnor och fyra män) och är mellan 40-62 år.  

Insamlingsmetod 
Intervjuguiden utformades med fokusfrågor om emotionell intelligens. Informanterna 
kontaktades via e-post och telefon där jag beskrev mitt intresse, syfte och forskningsfråga. I 
samband med första kontakten fick de ta del av de forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, u.å).  
 
Inför intervjun utformades öppna frågor som sedan blev prövade i en pilotstudie för att få en 
uppfattning om något saknades. Vid pilotintervjun blev det tydligt att det saknades en fråga 
kring hur informanterna sprider sina attityder. Det blev en semistrukturerad intervju (Howitt, 
2013) som tog ca 40 minuter per informant. Intervjuerna spelades in med en Iphone 6 och har 
sedan transkriberats med sekreterarstil (Howitt, 2013). Intervjuerna analyserades med hjälp av 
en tematisk analys (Howitt, 2013). 

Kvalitetsvärdering  
Studien startade med en pilotintervju för att kunna upptäcka eventuella brister i 
intervjuguiden. Det ledde till en sista fråga: Hur sprider du din attityd kring emotionell 
intelligens? då den är relevant för studien. Informanterna är av olika kön, åldrar har olika 
bakgrund och utbildning samt arbetar på olika företag och organisationer. Detta innebär att de 
kan ge en varierad bild, kunskap och sätt att se på och arbeta med EI och ledarskap. Detta 
ökade också trovärdigheten.  
 
Min utbildning har innehållit lärande kring ledarskap och EI vilket gett mig en uppfattning om 
ämnet. Denna förförståelse är dock varken djup eller bred utan har mer karaktären av intresse 
att få veta mer. Eftersom jag har en egen uppfattning i ämnet har det varit viktigt att försöka 
hålla ett så neutralt förhållningssätt som möjligt, bland annat genom att inte ha ledande frågor 
i intervjuguiden. Istället valdes öppna frågor med möjlighet till följdfrågor för att förstå vad 
informanterna menade. Detta för att öka kvalitén och göra det möjligt för ny förståelse i 
ämnet. Min ambition har varit att bortse från egna uppfattningar och definitioner. Min 
förförståelse kan dock påverka hur jag uppfattar det som informanterna säger så det bekräftar 
min uppfattning ytterligare.  

Etiska överväganden 
Alla uppgifter har hanterats så anonymt som möjligt men bekvämlighetsurvalet innebar att 
informanterna kan känna till varandra. Det blir därför inte helt säkert att deltagandet är 100% 
anonymt. Detta är förklarat för informanterna. Informanterna kallas ”informant 1-11” i 



	  

 
 

4	  

resultatet. Informationen jag gav till deltagarna var vad syftet med min uppsats handlade om, 
att det är frivilligt om de vill medverka, att alla deltagare kommer att vara anonyma samt att 
jag inte kommer att använda uppgifterna till något annat än min uppsats.  

Resultat  
I följande stycke kommer resultatet att presenteras utifrån de två frågeställningarna; Vad anser 
informanterna innefattar EI? samt Hur samverkar EI och ledarskap? För att besvara dessa 
frågor har jag formulerat teman kring varje frågeställning som framkom genom en tematisk 
analys. I den första frågan Vad anser informanterna innefattar EI? framkom fyra teman: 

• Självkännedom och känslomedvetande som kortfattat handlar om förmågan att känna 
igen och förstå sig på sina känslor och drivkrafter, och hur man påverkar andra. Det 
handlar också om vikten av att kunna leda sig själv, ha viss självbehärskning och 
tänka innan man agerar. 

• Relation till sig själv och andra handlar om viljan att vara i dialog och ha fokus på den 
man möter och att vara äkta i sina möten. Bekräftelse blir en viktig del i denna process 
utifrån förståelsen att återkopplingen behöver vara individanpassad. 

• Motivation utvecklas med hjälp av feedback och tydlighet. Det handlar också om att 
identifiera drivkrafter hos medarbetarna för att kunna engagera och delegera rätt 
uppgift. 

• Vilja till utveckling. Alla har möjlighet att utvecklas i sin EI men det krävs vilja att 
öppna upp kring sina utvecklingsområden. Nyfikenhet, reflektion över sig själv och 
feedback gynnar processen. 

På den andra frågan; Hur samverkar EI och ledarskap? menade informanterna att just god 
självinsikt är nyckeln till att förstå hur man påverkar individer och grupper och ser samband 
mellan ord och handling då detta är ledarskap i praktiken. Man pekade också på vikten av 
öppenhet inför egna tillkortakommanden som en förutsättning för att kunna reflektera över sig 
själv i relation till andra då ledarskap är just en relation. 
 
 Självkännedom och känslomedvetande. 
Enlig samtliga informanter börjar EI med självkännedom då detta påverkar våra relationer. 
Anpassning innebär kontakt med sina känslor men också självbehärskning d.v.s. förmåga att 
kontrollera och avstyra störande impulser och sinnesstämningar. Detta påverkar nämligen den 
sociala förmågan, empatin för andra, hur man kan skapa relationer och hur lyhörd man är. 
Detta hjälper individen att sätta sig in i och känna igen andras känslor och kunna förstå olika 
sidor i skilda situationer.  
 

Självinsikt, att kunna se hur jag påverkar, kunna se helheten i gruppen. Se samband från ord 
till handling. Och utifrån det kunna bemöta personer och läsa av dem. Ta personer som de är. 
– Informant 3 
 

Ledarskapskonsulterna menar att en ledare först måste kunna leda sig själv och ha kontroll på 
sina känslor. I detta självledarskap anser sju av 11 informanter att det är viktigt att göra saker 
för sig själv som man mår bra av. Ledaren behöver förstå sig på sig på själv för att kunna 
förstå sig på andra och deras beteenden, reaktioner och upplevelser i olika situationer. ”Ofta i 
ledarskapssammanhang så handlar det om att lära sig leda andra, men jag tror att det i första 
hand handlar om att leda sig själv” (Informant 9). Ledaren behöver ha kontroll på sina 
känslomässiga beteendemönster och ibland ta emot hjälp för att hantera dem. Detta menar 
informanterna är nödvändigt för kommunikation och relationsuppbyggande.  
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För mig är EI att jag har en slags känslopejl. Att jag kan använda mina känslor på ett effektivt 
sätt och på så vis kunna avläsa andras känslor. Det kan underlätta min kommunikation med 
andra människor och också underlätta mitt sätt att lösa problem. Jag kan använda känslornas 
kanal. I första hand måste man kunna leda sig själv innan man kan leda andra. Och kunna ta 
ansvar för sitt eget. En förutsättning för ett bra ledarskap är att man är sin egen inre ledare från 
början, och kunna se gränserna för sig själv. – Informant 11 

 
Flera informanter poängterar även att det är just detta med att använda sina känslor på ett 
intelligent sätt som är EI. Däremot menar de att det finns en stor fara i att vara utlevande. Det 
kan göra medarbetare rädda och skapa konflikter. Man behöver kunna kontrollera och hålla 
sina känslor i balans, och veta hur och när man ska använda dem. 

 
Det behöver finnas en balans och stabilitet i känslorna. Skillnaden kan leda till att känslorna 
ligger på ytan hela tiden och dallrar, medan motsatsen kan vara att det blir stiltje, det finns 
inget utrymme för känslor eller man har ingen tid för känslor. Det måste finnas en balans. 
Ytterligheterna är svåra. – Informant 11 
 

Här blir sambandet mellan EI och ledarskap tydligt. Ledarskapskonsulterna anser att god 
självinsikt är mycket viktigt för att förstå hur man dels påverkar både individer och grupper 
och dels ser samband mellan ord och handling, vilket ledarskap i praktiken är.  
 
 Relation till andra och sig själv. 
Om en person har hög EI eller ej, märks i relationerna. Intresset för relationer skapar ett högt 
EI. Enligt alla informanter är EI förmåga och vilja att sätta sig in i hur andra känner samt att 
vara intresserad av att vara i dialog. Det handlar om närvaro och fokus på den man möter. 
Informanterna menar att ledare behöver möta sina medarbetare olika, eftersom de är olika. 
Social kompetens, respekt och kommunikation är viktiga nyckelord när det gäller att bygga 
relationer. Informanterna berättar att det handlar om att kunna läsa av människor, grupper och 
stämningar och utifrån det kunna bemöta individen på den nivån individen befinner sig. ”Man 
måste kunna förklara det man vill säga till den man ska säga det till. Anpassa sig till olika 
forum och vem man ska agera tillsammans med” (Informant 5). Vilja att förstå att alla inte ser 
saker på samma sätt är en viktig förmåga. Se-lyssna-bekräfta är en återkommande tanke som 
alla informanter tar upp. 
 

Jag tror att man behöver visa intresse, intresse för vad de gör och intresse för vad de tänker 
och intresse för vad de känner. Och det är ju så himla olika – en del har ingen lust att prata om 
sina känslor och då är det OK, medan andra har stort behov av att prata om hur de känner och 
framför allt tror jag att man måste lyssna. Jag tror att lyssnandet är en av de största krafterna 
vi har. Lyssna och bekräfta. Bekräfta det vi ser, bekräfta det vi har, bekräfta känslor och 
bekräfta dem som människor. – Informant 1 

 
Informanterna menar att det är svårare att bygga tillitsfulla relationer om man har låg EI. 
”Goda relationer skapar vi genom att börja jobba med känslan.” (Informant 6). Här 
poängteras viljan att vara i dialog och att ha fokus på den man möter. De menar att det 
handlar om att kunna läsa av människor, grupper och stämningar och utifrån det bemöta 
individen på rätt nivå. Genuint intresse kan inte fejkas. Det är i äktheten som det mänskliga 
ligger, att stå upp för både sina styrkor och tillkortakommanden. Tydlighet och bekräftelse 
signalerar ett genuint intresse.  
 

Det måste vara äkta. Vi signalerar med vårt kroppsspråk om vi inte är intresserade när vi 
lyssnar, med våra ögon, röst och hållning, så jag tänker att intresset måste finnas med. Eller 
någon sorts nyfikenhet på andra människor. – Informant 1 
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Samtliga informanter är eniga om att nivån på EI hos ledaren har betydelse för gruppens 
utveckling. De menar att det är viktigt att kunna leda individuellt så att människor känner sig 
sedda och lyssnade till. När en medarbetare utfört något som varit slitsamt eller visat ett 
beteende som gett stor effekt behöver man bekräftelse för det. Bekräftelsen menar konsulterna 
är som ”psykisk mat” och gör att man växer som människa, man vågar mer och man tar större 
ansvar. Men de säger också att man behöver vara uppmärksam på att människor inte behöver 
samma sorts bekräftelse. Här kan man också se sambandet mellan EI och ledarskap. Att se, 
lyssna och bekräfta är något ledaren behöver förstå vikten av och för detta krävs förmåga att 
relatera till andra, vilket är en viktig ingrediens i EI. 
 

Man behöver bli sedd när man gjort något som är väldigt mödosamt eller när man visat ett 
beteende som gett stor effekt. Det gör att man vågar ännu mer man tar större ansvar, det är 
som ”psykisk mat”. – Informant 1 

 
Bekräftelsen ska ske likvärdigt men inte likadant då alla är olika. Det handlar om förmågan att 
anpassa sig efter person och situation. 

 
Det är ju att kunna anpassa sig till olika personer och situationer. Både vad gäller 
medarbetare, grupper, socialt, innehållsmässigt dvs hur man förhåller sig, tydlighet. Man 
måste kunna förklara det man vill säga till den man ska säga det till. Anpassa sig till olika 
forum och vem man ska agera tillsammans med. – Informant 5 

 
Insikt kring egna styrkor och utvecklingsområden är nödvändigt för att få möjlighet att jobba 
med de inre bristerna. Konsulterna menar att om man är öppen med sina tillkortakommanden 
är man en god förebild och skapar relationer. ”Att själv ta på sig det som man inte klarar eller 
misslyckas med eller gör fel, och klara av att lyfta upp det i dialog, precis som att man kan 
peka på när andra gör fel” (Informant 1). De menar att denna självinsikt kombinerat med en 
öppen dialog gör att även konflikter kan undvikas, dels för att man får en djupare förståelse 
för varandra men också för att man omöjligt kan arbeta med sina brister om man inte vill 
känna till dem. Man måste våga ifrågasätta och reflektera över sig själv och sitt eget beteende. 
 
 Motivation. 
Informanterna belyser att det behövs ett klimat där medarbetarna inte blir kontrollerade och 
detaljstyrda. ”Detaljstyrning skulle kunna vara någon form av gift som minskar människors 
motivation och drivkraft, för då blir man gjord till barn på något sätt” (Informant 9). Det 
handlar om att vara tydlig och att ge utvecklande feedback på både beteenden och prestation. 
”Att kunna ge feedback både på beteenden och på uppgifter. Alltså hur väl man presterar och 
kanske också sånt som inte fungerar, och här är ju kommunikationen väldigt viktig” 
(Informant 1). De menar att ledaren ska coacha sina medarbetare utifrån behov och resurser.  

 
Det handlar om att skapa den här relationen med medarbetare. Att få dem delaktiga. Att visa 
respekt att visa att jag har förväntan på att du har kunskaper och kunskap kring förloppen men 
också att jag respekterar dig som människa, då skapas en hög grad av delaktighet. Att kunna 
inspirera den andra till att vi tillsammans har kommit fram till den här lösningen. Då får du 
mandat till att känna dig delaktig och villig att genomföra det, och du blir engagerad. – 
Informant 6 

 
Informanterna berättar att när ledare har kunskap om vem som är lämplig att bli delegerad en 
viss uppgift, höjs kompetens och mognad i teamet. Även ledarskapet kan delegeras, eller 
överlåtas i ett moget arbetslag, menar en av informanterna. Ett bra ledarskap handlar också 
om att kunna identifiera drivkrafter hos medarbetarna. För att ledaren ska kunna motivera och 
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engagera och se vilka talanger som finns i gruppen. Då blir det lättare att delegera rätt uppgift 
till rätt person. 
 

En ledare undviker att mästra och förminska medarbetarna. Ledaren erkänner sina egna 
misstag, kan överlämna ledarskapet till andra, vilket kännetecknar en mogen ledare i ett moget 
arbetslag.  För då spelar det inte så stor roll vem som leder, utan att Någon leder. Och då kan 
lika gärna ledaren vara gruppmedlem för att höja kompetensen och mognaden i teamet, då får 
andra leda. Och att man kan delegera ansvar och uppgifter. – Informant 9 

 
Informanterna anser att motivation startar inifrån människan men att man kan inspirera och 
motivera andra. ”Motivation är för mig att vara engagerad och passionerad, är du det som 
ledare så smittar det i sin tur av sig” (Informant 4). Informanterna är också överens om att 
känsla av sammanhang är viktiga beståndsdelar i att finna motivation, framför allt de 
uppgifter som är mindre roliga.  
 

Motivation är en blandning av intresse och vilja men också tro. Att man tror att man kan klara 
av någonting. Vi kan inte skapa det i någon annan, men vi kan skapa det i oss själva med hjälp 
av andra. Så ur ett ledarskapsperspektiv tror jag att vi kan ha ett motiverande sätt, alltså 
entusiasmera, peka ut målen, så folk vet vad förväntas av dem. – Informant 1 

 
 Vilja till utveckling. 
Informanterna är alla överens om att de flesta har någon form av EI men att det inte är något 
statiskt. Individer utvecklas över tid. ”Någonstans på skalan ligger alla, men det är inte 
statiskt utan det går hela tiden att utveckla den förmågan” (Informant 1). Alla är också 
överens om att det går att utveckla sin EI men det krävs medvetenhet om sina 
utvecklingsområden, vilja att förändras samt att vara beredd att öppna upp. När en person har 
hög EI vill den instinktivt agera med hjärtat och har därför en vilja till utveckling inom 
området som personer med lägre EI inte på samma sätt har. Informanterna berättar att man i 
viss mån kan lära sig vad man triggas av och hur man fungerar men att det är lättare när man 
redan har högre EI.  
 

Jag kan lära mig vad jag triggas av även om jag inte är stabil som person och man kan få en 
god självbild och förstå hur man själv fungerar men jag tror att det är svårt, det är lättare om 
du föds med en hög EI. – Informant 2 

 
Nyfikenhet, tid för reflektion och feedback påverkar viljan till utveckling. Det behövs också 
förståelse för att det inte är något ”quick fix” utan vetskap om att det kommer ta tid och att det 
ibland kommer att kännas mödosamt. Ledaren behöver förstå att värdet av utvecklingen är 
större än uppoffringen för att nå dit.  
 

Man kan utveckla sin EI, om man inte kunde det så skulle det vara samma sak som att säga att 
människor inte kan utvecklas, typ man är den man är… Så länge man får någon form av 
självinsikt och vill förändra sig så tror jag man kan göra väldigt mycket inom ramen för dessa 
kulturella värderingar som vi har. – Informant 9 

 
Eftersom självkännedom är grunden i EI, vad gör man då om man har bristande förmåga? 
Informanterna menar att man kan använda sig av enklare verktyg som:  

• gå runt på avdelningen och lyssna av sina medarbetare 
• be om feedback på egna beteenden 
• avsätta tid för att reflektera över vad som fungerade bra och göra mer av det 
• våga berätta om egna rädslor och tillkortakommanden 
• att fundera på hur man själv har agerat och hanterat olika situationer  
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Man kan träna på dem här bitarna och framför allt ta sig tid att reflektera, egentligen varje 
dag. Hur har jag uppträtt i dem här situationerna och vad kunde jag göra annorlunda. Men 
självinsikten är ju grunden. – Informant 5 

 
Informanterna poängterar att vi alla är människor och människor gör fel ibland. Det handlar 
snarare om att lära sig av sina misstag. Här är kommunikation det verktyg som underlättar. 
”Då får man väl säga det att det här är skitsvårt för mig, jag behöver er hjälp” (Informant 1). 
Kunskap kring grupputveckling, ledarskapsstilar, effektiv kommunikation, utvecklande 
feedback, hur beteenden, handlingar och ord triggar människor på olika sätt är kunskap som 
kan vara redskap på vägen mot ökad EI.  
 

Man måste känna sig själv och öka den kunskapen och öka kunskapen om 
ledarskapsstilar. Vad har jag för ledarstil? Varför funkar detta för mig, eller inte för 
mig? –Informant 3. 

 
Först behöver man ta till sig kunskapen och sedan praktisera den. ”Kunskap kan man inte 
lyssna sig till utan man måste både bearbeta och öva. Det är träningen som ger resultat” 
(Informant 7). Flera informanter tar även upp att man kan utveckla sin EI genom att lära av 
livet dvs de misstag, kriser, trauman och stora händelser varje människa går igenom under ett 
liv. Det handlar till stor del om mognad men också om de erfarenheter man får av livets 
svårigheter.   
 

Lär man sig om hur människor fungerar, psykologi, vi är flockdjur och man lär sig de här 
teknikerna och man tränar på dem så blir man bättre på det. Kunskap och träning. Det räcker 
inte att man lyssnar på en föreläsning. Man kan inte lyssna sig till kunskap. Utan man måste 
hem och bearbeta det och sen öva på det. Träningen ger resultat. – Informant 6 

 
Informanterna tar upp att man kan lära sig agera istället för att reagera, lära sig att inte ha så 
bråttom och inte döma innan man hört vad som är vad – det vi kallar att ta ett vuxenansvar. 
En informant säger att man kan arbeta förebyggande med detta inom organisationen innan 
problem uppstår, genom att skapa metoder som gör människor trygga. 

Diskussion  
 
Syftet med mitt examensarbete är att få kunskap om ledarskapskonsulters attityder till 
emotionell intelligens och ledarskap. Detta område är intressant då konsulters attityder kring 
ledarskap och EI påverkar arbetssamhället eftersom de utbildar, föreläser och lär ut till 
människor som ska bli eller redan är ledare. Frågeställningarna är Vad anser 
ledarskapskonsulterna innefattar EI? samt Hur samverkar EI och ledarskap enligt dem? I 
resultatet presenteras fyra teman som svar på dessa frågeställningar. Dessa teman är: 
självkännedom och känslomedvetande, relationer till andra och sig själv, motivation och vilja 
till utveckling. Dessa teman diskuteras nedan tillsammans med vald teoribildning.  

Resultatdiskussion  
 
Självkännedom och känslomedvetande. 

Alla informanter menar att grunden, för ett ledarskap där man utgår från sig själv, finns inom 
varje människas självbild och i hennes kontakt med sina känslor. Det handlar om 
självkännedom och att man utifrån detta skapar en förmåga att reglera sina känslor. Det 
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avspeglar sig i den sociala förmågan och hur vi blir kapabla till att skapa relationer och 
påverka andra. Detta är en rimlig kedja för hur vår förståelse för våra känslor påverkar det 
yttre beteendet. Om man inte har kontakt med och förstår sina egna känslor blir det också 
svårt att reglera dem. Detta kan medföra att man beter sig på ett oönskat sätt som andra 
reagerar på med skam, aggressivitet eller att de känner sig sårade. Allt detta styrks av Prati et 
al. (2003) som beskriver att emotionell och social intelligens handlar om att känna sig själv 
och förstå sina egna och andras känslomässiga reaktioner. Vidare beskriver Prati et al. (2003) 
att basala förmågor hos en ledare med emotionell intelligens är att kunna värdera och sätta ord 
på egna och andras känslor och att ha självkännedom.  
 
Nuttall (2004) skriver att vi omedvetet kan misstolka och förvränga det som händer i våra 
mellanmänskliga relationer så att det matchar våra erfarenheter från tidigare. Informanterna 
ansåg att verklig självinsikt minskar denna risk. Därför är självinsikt så viktigt – det 
underlättar förståelsen för egna och andras beteenden och reaktioner i olika situationer. 
Dessutom innebär ett erkännande av egna tillkortakommanden större intresse för att ta emot 
hjälp och hantera dem. Informanterna menar också att självinsikt är nödvändigt för god 
kommunikation och relationsbyggande. Detta stöds av Nuttall (2004) som påpekar att, om vi 
behandlar varandra med värdighet så möjliggör det för oss att vara människor med både 
svagheter och tvivel. Artikeln och informanterna är samstämmiga i hur viktigt det är med 
mänsklighet och äkthet för att bibehålla en ömsesidig respekt och motverka missförstånd. 
Vidare skriver författarna att mänsklighet ger utrymme för spontanitet och fantasi och 
dessutom större uthållighet vid kaos utan att medarbetarna förlorar tron på processen. 
Informanterna ansåg även att en ledare behöver denna förmåga för att anpassa sig till olika 
sammanhang. Det är denna del inom EI som de anser har störst tyngd och är viktigast. 
Smollan et al. (2011) visar på just detta, att ledarens sätt att hantera sina känslor kan vara 
nyckeln till att medarbetarna själva delar med sig av sina känslor vilket i sin tur leder till att 
klimatet blir mer öppet och tillåtande. 
 
Sambandet mellan EI och ledarskap blir tydligt då ledarskapskonsulterna anser att god 
självinsikt är mycket viktigt för att förstå hur man påverkar individer och grupper men också 
kan se samband mellan ord och handling, vilket ledarskap i praktiken är. Detta bekräftas av 
Nuttall (2004) som har identifierat vikten av mellanmänskliga relationer inom organisationer. 
Man kopplar ihop klassiska managementteorier med senare idéer kring EI och utvecklande 
ledarskap. Författarna konstaterar att detta kan ge chefer förståelse för de relationsfaktorer 
som hindrar prestationsförmåga och vilka egenskaper som kan påverka. 
 
 Relation till andra och sig själv. 
Informanterna menar att det märks i relationerna om en person har hög EI eller ej. Intresset 
för relationer, förmåga och vilja att sätta sig in i hur andra känner samt att vara intresserad av 
att vara i dialog skapar högt EI. Detta tänker jag är ett inre behov hos människan som hänger 
samman med de egenskaper som inkluderas i EI. Är man intresserad vill man ofta veta mer.  
Utifrån detta menar informanterna att den självreflekterande ledaren har en förmåga att på ett 
närvarande och respektfullt sätt möta andra där de befinner sig. De menar att viljan att förstå 
att alla inte ser saker på samma sätt är en viktig förmåga. Se-lyssna-bekräfta är en 
återkommande tanke som alla informanter tar upp. Informanterna är eniga om att nivån på EI 
hos ledaren har betydelse för gruppens utveckling. Detta har Smollan et al. (2011) undersökt. 
De var intresserade av hur medarbetarna uppfattade en ledare med EI-egenskaper vid 
organisatoriska förändringar samt vilken effekt detta får på följarna. Resultaten visade på att 
ledarens sätt att hantera sina känslor var nyckeln till att medarbetarna också delar med sig av 
sina känslor, vilket i sin tur underlättade förändringsprocessen. 
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Informanterna poängterar också att ett genuint intresse inte kan fejkas. Det mänskliga ligger i 
äktheten att kunna stå upp för både sina styrkor och tillkortakommanden.  
 
Informanterna beskriver att tydlighet och bekräftelse signalerar ett genuint intresse. 
Bekräftelsen ses som ”psykisk mat” och får människan att växa vilket gör att man både vågar 
och tar större ansvar. Här krävs uppmärksamhet på att människor inte behöver samma sorts 
bekräftelse. Bekräftelsen ska ske likvärdigt men inte likadant då behoven är olika. Det handlar 
om förmågan att anpassa sig efter person och situation. Detta bekräftas i beskrivningen kring 
mellanmänskliga relationers betydelse inom organisationer av Nuttall (2004). De konstaterar 
att detta ger chefer och konsulter förståelse för de relationsfaktorer som påverkar 
prestationsförmågan. Författarna menar att det krävs att man vårdar relationerna på rätt sätt 
för att nå ett utvecklande ledarskap (Nuttall, 2004). Här ser man också kopplingen mellan EI 
och ledarskap. Informanternas beskrivning av tydlighet och bekräftelse, det chefer behöver 
göra för att skapa ett gott klimat, refererar till Nuttalls teori kring mellanmänskliga relationers 
betydelse för organisationen. Informanter pekade också på vikten av öppenhet inför egna 
tillkorta-kommanden som en förutsättning för att kunna reflektera över sig själv i relation till 
andra då ledarskap är just en relation. 
 
 Motivation. 
Enligt informanterna behövs ett klimat på arbetsplatsen där medarbetarna inte blir 
kontrollerade och detaljstyrda. Det är bättre att ledaren coachar sina medarbetare utifrån 
behov och resurser samt ger utvecklande feedback på både beteenden och prestation. Detta 
bekräftar Berg et al (2012) när de beskriver att en viktig del i ledarnas verktygslåda är just 
coaching. Ett bra ledarskap handlar om att kunna identifiera drivkrafter hos medarbetarna följt 
av att delegera uppgifter utifrån det. Då höjs kompetens och mognad i teamet. För att kunna 
göra detta tänker jag att det är nödvändigt att man först har skapat en relation med 
medarbetaren så man har möjlighet att identifiera vilka talanger som finns men också hur man 
ska kunna motivera och engagera. Det personliga bemötandet och kommunikationen är viktigt 
för att ledaren skall kunna ge tydliga instruktioner, direktiv och krav. Utan intresse blir det 
svårt för en ledare att uppfatta vad medarbetarnas individuella färdigheter och intressen är, 
vilket är just det som avgör vem som skall bli delegerad till vad. Ett bra ledarskap handlar inte 
bara om att kunna se, lyssna och bekräfta utan även att kunna identifiera drivkrafter hos varje 
medarbetare. Här är utvecklande feedback ett viktigt verktyg för att tydligt kommunicera ut 
detta. Utifrån dessa faktorer är det inte svårt att förstå varför det blir mer och mer betoning på 
hur viktigt EI är i samband med ledarskap som Nuttall (2004) skriver. 
 
Informanterna anser att motivation startar inom människan och med hjälp av självkännedom 
och goda relationer kan man inspirera och motivera andra. Känsla av sammanhang är också 
en viktig beståndsdel när det gäller motivation, speciellt när det handlar om tråkiga 
arbetsuppgifter. Detta säger informanterna har att göra med att vi känner av både 
sammanhang och samvaro. Detta stöds av Smollan och Parry (2011) som beskriver hur 
ledarens förmåga att visa förståelse för känslomässiga reaktioner gör att medarbetare har 
lättare för att handskas med förändringar. Kopplingen mellan EI och ledarskap när det gäller 
motivation handlar främst om att ledare behöver coacha sina medarbetare istället för att 
kontrollera och detaljstyra dem vilket bekräftas i teorin av Berg et al. (2012). Coachningen 
behöver, enligt informanterna, ha fokus på behov och resurser men även på beteenden och 
prestation. 
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 Vilja till utveckling. 
EI går inte att ersätta, enligt informanterna. Däremot anser de att människor kan lära sig olika 
strategier och redskap för att bli mer emotionellt lagda. Enligt informanterna är steg ett till 
utveckling självinsikt men man måste även vilja och vara beredd att öppna sig för att arbeta 
med sina utvecklingsområden. Det handlar återigen om ett intresse men denna gång vilja att 
förändras.  
 
Nästa steg handlar om att det krävs ett kunskapsuppbyggande följt av övning och träning. 
Kunskap kan enligt informanterna vara i form av att lära sig hur ord, beteenden och 
handlingar triggar, hotar och skuldbelägger människor på olika sätt. Men kunskap kan också 
gälla personligheter, grupputveckling, ledarskapsstilar, effektiv kommunikation, utvecklande 
feedback och att lära sig stanna upp och reflektera så man kan agera istället för att reagera.  
Mina informanters uppfattning stämmer överens med det Smollan et al. (2011) skriver om att 
ledarskapsutbildningar behöver fokusera mer på EI. Eftersom det kan vara svårt att överföra 
utbildningen på den specifika arbetsplatsen menar de att så kallad on-the-job training och 
vidareutveckling kan vara att föredra. Detta tycker jag låter spännande då alla arbetsplatser ser 
olika ut och ingen situation är den andra lik. Den här uppfattningen stämmer också överens 
med Berg et al. (2012) resultat. De såg nämligen att coaching är bra träning för att lära sig nya 
verktyg och att utveckla nya ledarbeteenden. På det här sättet får ledarna öva på sin egen 
arbetsplats. Detta ansågs som en viktig del i utvecklingen där ledarna lär sig vilka verktyg 
som är lämpliga vid olika tillfällen eftersom ledarnas självreflektion skulle medvetandegöras. 
Jag tänker då att man kan ha täta kursdagar i början eller över en period för att förankra den 
nya kunskapen och coachas in i det nya beteendet. Man kan också tänka sig att man i grupper 
hjälper varandra med dessa frågor ungefär som Berg et al. (2012) tar upp kring 
kamrathandledning. Jag uppfattar detta som att det viktiga är att få igång självreflektion och 
dialog med andra som har kunskap i ämnet för att kunna få en djupare förståelse och 
förändring. Enligt Berg et al. (2012) leder denna process fram till ömsesidig reflektion och ett 
nyanserat lärande. De menar även att en viktig källa till lärande är feedback. Jag tänker att det 
är ju precis det man får vid coachning också.  
 
Jag tänker också att detta kan man arbeta förebyggande med, precis som en informant nämnde 
och som även Nuttall (2004) tar upp. De beskriver de en form av ramverk som kan fungera 
som verktyg i organisationer vid utformning av arbetsbeskrivning och organisatoriska rutiner. 
Inom ramen för detta kan man också bygga kompetens, förbättra färdigheter, tolkningar, 
medling och förändringsprogram. Detta tror dock inte informanten att organisationer tar sig 
tid till trots att hen är övertygad om att alla skulle tjäna på att arbeta förebyggande.  

Metoddiskussion  
Före intervjuerna utfördes en pilotintervju för att se om det fanns några brister i 
intervjuguiden. Detta ledde till att jag lade till en avslutande punkt i intervjuguiden: Hur 
sprider du din attityd kring emotionell intelligens?. 
 
Det svåraste var kategoriseringen och vilken information som hörde hemma under vilket 
tema. Dessa teman går delvis in i varandra och påverkar varandra. Gränsen mellan teman blir 
därför flytande. För en mer van person skulle detta kunnat göras mer tydligt.  
 
Efter transkriberingen och den tematiska analysen blev det tydligt att det inte var så stor 
variation i svaren från informanterna. Detta kan bero på upplägget, frågorna eller den 
påverkan jag själv haft genom tonfall eller ansiktsuttryck. En annan tanke kan vara att det är 
ett allmänt synsätt i denna bransch som kommer fram vid intervjuerna. Min egen förförståelse 
i ämnet är inte djup, men den finns då vi studerat både ledarskap och EI i min utbildning. Min 
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förförståelse är att EI är bra när man arbetar som ledare därför har det varit viktigt att inte ha 
ledande frågor i intervjuguiden. Det var också viktigt att försöka bortse från egna antaganden 
och redan utformade uppfattningar, detta för att öka kvalitén och göra det möjligt med ny 
förståelse i ämnet. Min förförståelse kan dock påverka hur jag uppfattar det som 
informanterna säger. En problematisk del med studien var att definitionen av EI kom i något 
olika nyanser i de teorier jag använde. Informanterna fick dock delge sin subjektiva definition 
av EI. 

Slutsatser  
Examensarbetet utgår från två frågor: Vad anser informanterna innefattar EI? samt Hur 
samverkar EI och ledarskap? Inom den första frågan framkom fyra teman: Självkännedom 
och känslomedvetande, relation till sig själv och andra, motivation att utvecklas med hjälp av 
feedback och tydlighet samt vilja till utveckling. 
 
Resultatet visar att samtliga informanter anser att EI är ytterst viktigt inom ledarskap, både för 
ledare och medarbetare, men också för att på ett effektivare sätt kunna leda sin personal mot 
de mål som finns med rätt arbetsuppgifter och motivatorer. Alla informanter anser att EI i 
relation till ledarskap är ett viktigt och intressant ämne som behöver få mycket större plats 
inom organisationer och på arbetsmarknaden. Detta för att rätt person skall hamna på rätt 
plats men också för att ständigt kunna utveckla ledare och medarbetare till ett mer emotionellt 
förhållningssätt. På den andra frågan Hur samverkar EI och ledarskap? menade informanterna 
att god självinsikt är nyckeln till att förstå hur man påverkar individer och grupper och ser 
samband mellan ord och handling då detta är ledarskap i praktiken. Man pekade också på 
vikten av öppenhet inför egna tillkortakommanden som en förutsättning för att kunna 
reflektera över sig själv i relation till andra då ledarskap är en relation.  
 
Däremot visade det sig att informanterna själva inte använder sig av begreppet EI när de 
handleder, föreläser och coachar utan istället pratar runt begreppet om de olika delar som de 
tycker ingår. Hur detta påverkar utbildningen och uppfattningen kring EI är svårt att säga. Å 
ena sidan är det själva informationen och övningarna som är de viktiga, men å andra sidan 
skulle det bli en allmänt större förståelse för vikten av ämnet om man använde begreppet i sin 
fasta form. Detta kan jag dock inte avgöra utifrån mina resultat utan det måste undersökas i en 
annan studie. 

Fortsatt forskning 
• Kan självinsikt hos ledare och medarbetare i kombination med ett öppet klimat och 

känslomässig kommunikation påverka grupputveckling, trivsel och effektiviteten i ett 
arbetslag? 

• Skulle organisationer tjäna på att arbeta förebyggande med EI i organisationen, både vad 
gäller ledare och medarbetare? Hur mycket kan organisationer tjäna på detta 
förhållningssätt? 

• Är EI relaterad till ledarskapseffektivitet? 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

• Vad är och innebär emotionell intelligens för dig? 
• Vad är en bra ledare för dig? 
• Vad innebär motivation för dig? 
• Hur bemöter en bra ledare sina medarbetare? 
• Är emotionell intelligens en viktig egenskap hos en ledare? – motivera hur du tänker? 
o Om emotionell intelligens är viktigt, går det att ersätta på något sätt? – ex kan man 

lära sig någon teknik? 
• Kan emotionell intelligens hos en ledare påverka gruppen? 
o På vilket sätt? 
• Har graden av emotionell intelligens hos medarbetaren betydelse? 
• Kan man öka sin EI – i så fall hur? 
• Hur sprider du din attityd kring Emotionell intelligens? 

 


