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Abstract 

Emotional Intelligence (EI) is a highly used concept in contemporary organizations, especially in the 

recruitment process or education of employees and managers. The aim of this study was to examine 

the discursive production of the concept emotional intelligence and how it, linked to an organizational 

context, is expressed in web-based articles and course homepages. In total 11 texts related to 

emotional intelligence and organizational contexts were used as the object of study. A three-stage 

model was used as a method for analysis. The model included a content analysis, argument analysis 

and a deconstruction analysis in order to expose what was said about emotional intelligence and how 

it was said. The results show a dominant view of emotional intelligence as a deployable capability 

with a clear connection to success, achievement and efficiency in the workplace. The results also 

showed that the concept of emotional intelligence is charged with characteristics such as social 

competence, empathy, communication, self-awareness, conflict and stress management.  

Nyckelord: Emotionell intelligens, Organisation, Diskurs, Prestationsförmåga, Framgång 
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Inledning 

EQ is to the heart what IQ is to the brain (Wharam, 2009, s.7) 

Emotioner spelar, enligt Sjöberg och Engelberg (2003), en avgörande roll i 

människors liv och att emotioner kan ... investeras i något visst sätt att fungera, t ex 

tänka, känna, agera, lyckas, fatta beslut (s.5). George (2000) redogör för detta på ett 

likartat sätt och konstaterar utifrån forskningsresultat att Feelings are intimately 

connected to the human experience. Feelings are intricately bound up in the ways that people 

think, behave and make decisions (s.1030). 

Emotionell intelligens (EI) – eller Emotional quotient (EQ) – är ett mångfacetterat 

begrepp som fick sitt genombrott under 1990-talet. I den vetenskapliga diskursen om 

emotionell intelligens används såväl förkortningen EI som EQ. EQ kan däremot 

förstås som det mätvärde som den emotionella intelligensen mäts utifrån, medan EI 

vanligtvis förekommer när det talas generellt om emotionell intelligens. Ofta 

används dock båda dessa benämningar synonymt. I denna studie kommer den 

emotionella intelligensen att benämnas för EI. 

Trots spridda uppfattningar, tillämpningar och definitioner av EI verkar en 

gemensam uppfattning vara att den emotionella intelligensen utgör en individs 

kapacitet att vara medveten om och kunna hantera sina egna och andras känslor i 

olika situationer (Castro, Gomes, & de Sousa, 2012; Greenockle, 2010; Petrides & 

Furnham, 2001; Stein, Papadogiannis, Yip & Sitarenios, 2009).  Begreppet har på 

senare tid även uppmärksammats som betydelsefullt i arbetslivet (Sjöberg & 

Engelberg, 2003). Forskning på området pekar mot att det kan finnas ett samband 

mellan hög EI och individers arbetsrelaterade framgångar, prestationer och 

effektivitet (George, 2000; Greenockle, 2010; Prati, Douglas, Ferris, Ammeter & 

Buckley, 2003). Vissa menar att alltför stort fokus har riktats mot individens 

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

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

intelligent (Chopra & Kanji, 2010; Druskat & Wolff, 2001).  
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Populariteten kring EI har sedan dess genombrott blivit omtalat i både 

forskningsvärlden och populärlitteraturen (Fernández-Berrocal & Extremera, 2006; 

Joseph & Newman, 2010; Mayer, Salovey & Caruso, 2000; Petrides & Furnham, 2001). 

Samhället har, som ett resultat av detta, exploderat av diverse självhjälpsböcker och 

artiklar som behandlar EI (Mayer, Salovey och Caruso, 2008). EIs påstådda betydelse 

för arbetsrelaterade prestationer och framgångar har även resulterat i att 

konsultfirmor börjat marknadsföra och erbjuda EI-kurser (Sigmar, Hynes & Hill, 

2012). Avsikten med dessa kurser är att höja individers EI för att höja deras 

prestationsförmåga på arbetsplatsen (Joseph & Newman, 2010).  

Disposition 

Denna studie är indelad i sju kapitel. Första kapitlet består av en inledning och 

problemformulering som mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar och 

avslutas sedan med studiens avgränsningar. Kapitel två består av en redogörelse för 

studiens utgångspunkter, såsom ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

och diskurs som metod. I kapitel tre följer en redogörelse för studiens 

tillvägagångssätt – från urvalsprocess och insamling av datamaterial till analys och 

diskussion angående forskarens roll. I kapitel fyra presenteras den teori som 

framkommit genom granskning av forskningsstudier som behandlar EI med 

koppling till en organisationskontext. Däri följer bland annat en redogörelse för 

forskares syn på EI som begrepp och två modeller som används för att förstå 

begreppet. Resultatet presenteras i kapitel fem och sammanförs under ett antal 

rubriker utifrån de mönster som framkommit i analysen. Studien fortsätter med en 

resultatdiskussion i kapitel sex där resultatet från kapitel fem återknyts med teorin 

från kapitel fyra. Även ny teori tillkommer i detta kapitel för att öka förståelsen för 

de resultat som framkommit. Kapitel sex avslutas med en metoddiskussion där en 

diskussion förs kring diskurs som metod och den modell som använts i analysen. 

Avslutningsvis kommer studiens slutsats att presenteras i kapitel sju och består även 

av förslag till fortsatt forskning inom området.  
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Problemformulering 

I samhällen finns det normer och värderingar, både synliga och mindre synliga, vilka 

styr, formar och fostrar individer till att vara och handla på ett specifikt sätt 

(Stensmo, 1991). Vi upplever att det, i dagens moderna samhälle, finns en förväntan 

på att individer ska ”göra karriär” och prestera för att ”lyckas” på arbetsplatsen som 

ställer allt högre kompetenskrav (Lundqvist, 2010). På en snabbt föränderlig 

arbetsmarknad är det däremot inte enbart viktigt för individen att anpassa sig. Även 

organisationer måste kontinuerligt utvecklas, effektiviseras och anpassas till nya 

framväxande trender och organisatoriska förändringar (Taute & Taute, 2012; 

Whelan-Berry, Gordon & Hinings, 2003). För att organisationer ska fortsätta vara 

konkurrenskraftiga är det av stor vikt att organisationsmedlemmarna är kapabla att 

anpassa sig till dessa föränderliga organisationsmiljöer (Prati et al., 2003). Sigmar et 

al. (2012) redogör för detta med fokus på betydelsen av EI i organisationer och menar 

att Over the past quarter of a century, the expansion of the global marketplace, rapidly 

changing technologies, and workplace diversity with an increased emphasis on teams have 

created a demand for emotionally intelligent employees (s.303). 

Fokus för denna studie är att studera EI med koppling till en organisationskontext. 

Varför är detta intressant att undersöka? Dagens samhälle präglas av en snabbt 

föränderlig arbetsmarknad, höga kompetenskrav och individualisering (Lundqvist, 

2010). I sökandet efter hållbara konkurrensfördelar har organisationer alltmer börjat 

intressera sig för den kapacitet som finns inom organisationerna, närmare bestämt, 

organisationsmedlemmarna (Dyer & Reeves, 1995). Mot bakgrund av att EI sägs vara 

en framgångsfaktor för individer i arbetslivet anser vi att det är viktigt att undersöka 

hur detta motiveras och argumenteras för i samhället. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att granska den diskursiva produktionen av begreppet 

emotionell intelligens och hur det, med koppling till en organisationskontext, 

kommer till uttryck i webbaserade artiklar och kurshemsidor. 
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Frågeställningar 

 Hur framställs EI med koppling till en organisationskontext? 

 

 Vilka EI-egenskaper uttrycks som önskvärda med koppling till en 

organisationskontext? 

 

 Hur argumenteras det för EIs betydelse i organisationer? 

 

 Vilken kunskaps- och människosyn kommer till uttryck i datamaterialet? 

Avgränsningar 

Begreppet EI förekommer inom många olika kontexter såsom barns och ungdomars 

utveckling, stresshantering och sjukvården. Denna studie kommer att avgränsas till 

att enbart granska texter som berör EI med koppling till en organisationskontext. På 

dagens organisationsfält används EI inom rekryteringsprocesser samt för utbildning 

och utveckling av redan anställda (Joseph & Newman, 2010). 

”Organisationskontext” är ett centralt begrepp i denna studie och används för att 

beskriva det sammanhang där den diskursiva produktionen av EI sker. Detta 

begrepp ska inte förstås som hur den diskursiva produktionen av EI uttrycks utifrån 

organisationers perspektiv utan snarare hur denna produktion av EI uttrycks i 

förhållande till organisatoriska sammanhang. Fokus ligger således inte på en specifik 

organisationskontext. 

I denna studie betraktas organisationer bestå av individer med olika roller såsom 

medarbetare, chefer etc. Organisationer lever, precis som individerna i dessa, inte 

fritt i ett vakuum utan de är en del av samhället. Mot bakgrund av ovanstående 

resonemang vill vi klargöra att vi i denna studie anser att normer och värderingar 

uppkommer som ett resultat av en diskursiv produktion på både samhälls- och 

organisationsnivå – nivåer som inte särskiljs av diskursen. 

Det har länge talats om att det är ett högt IQ som är framgångsfaktorn för människor 

på arbetsplatsen – att den kognitiva intelligensen är avgörande för en individs 
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prestationsförmåga i arbetet. På senare tid har det däremot kommit att talas alltmer 

om betydelsen av att vara emotionellt intelligent och att en sådan intelligens till och 

med är viktigare än IQ i arbetslivet. Det är av denna anledning intressant att 

undersöka vilka uppfattningar som finns kring EI med koppling till en 

organisationskontext. Datamaterialet som utgör studieobjekten i denna studie består 

av webbaserade artiklar och kurshemsidor som behandlar begreppet EI med 

koppling till en organisationskontext.  

Vi har valt att benämna studieobjekten för ”de icke vetenskapliga texterna” och 

teorin för ”de vetenskapliga texterna”. Detta för att särskilja den vetenskapliga 

diskursen med diskursen på samhällelig nivå. 
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Studiens utgångspunkter 

Då studiens frågeställningar bottnar i sociala föreställningar kring begreppet EI 

menar vi att socialkonstruktivistisk teori med diskursanalys som verktyg är en 

lämplig metod att använda för denna studie. Inledningsvis görs en redogörelse för 

ontologiska och epistemologiska ställningstaganden. Därefter behandlas 

diskursanalysens innebörd, innebörden av en text samt diskursanalytiska begrepp. 

Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

Att använda sig av diskursanalys innebär att ett särskilt filosofiskt synsätt intas. 

Diskursanalys vilar på socialkonstruktivistisk grund, vilket innebär att 

epistemologiska och i vissa fall ontologiska antaganden tar avstamp i det 

socialkonstruktivistiska perspektivet (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Med detta 

menas att forskaren väljer att se på världen och kunskapsbildningen på ett specifikt 

sätt. Utifrån detta synsätt ses världen och olika samhällsfenomen som socialt 

konstruerade med varierande grad av radikalitet (Wenneberg, 2010). Den 

grundläggande principen för kunskapsbildning är att … inte acceptera sociala 

företeelsers ‘naturlighet’, att de alltid varit sådana, att de inte kan vara annorlunda och att 

det inte ska vara av människan skapade storheter (Wenneberg, 2010, s.62). De 

socialkonstruktivistiska angreppssätten är många och skiftande. Diskursanalysen är 

en av dessa som i sin tur inrymmer ett antal olika riktningar. Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) förklarar däremot att alla dessa olika riktningar binds ihop av fyra 

gemensamma premisser; 

• En kritisk inställning till självklar kunskap - Våra kunskaper och 

världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten, utan en produkt av våra sätt 

att kategorisera och forma världen. 

• Historisk och kulturell specificering - Vi är historiska och kulturella varelser 

och detta påverkar vår syn på och kunskap om världen. 

• Samband mellan kunskap och sociala processer - Våra sätt att uppfatta 

världen skapas och upprätthålls i sociala processer. 
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• Samband mellan kunskap och sociala handlingar - I en bestämd världsbild 

blir några former av handling naturliga och andra otänkbara. Konstruktionen 

av kunskap och sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser. 

Fokus för denna studie handlar om uppfattningar av en social verklighet och i likhet 

med Winther Jørgensen och Phillips ovan nämnda premisser positionerar vi oss i 

enighet med den kunskapsteoretiska synen att det inte finns någon absolut sanning i 

världen. Sanningen är diskursivt producerad och föränderlig i tid och rum och 

individer är inte autonoma utan en del av den rådande diskursen. Inom diskursen 

finns det olika subjektspositioner som är möjliga för subjekten att inta. 

Tillgängligheten i dessa positioner är inte givna, utan varierar i tid och rum. Världs- 

och kunskapssynen präglas av vår historia och i den kultur vi lever i, vilket innebär 

att dessa världs- och kunskapssyner kan förändras över tid och se annorlunda ut 

beroende på kontexten. Vi är av uppfattningen att kunskap om världen skapas och 

upprätthålls genom sociala interaktioner. Denna kunskap skapar konsekvenser för 

hur vi handlar och agerar. Vi vill dock klargöra att vår utgångspunkt är att den 

fysiska verkligheten existerar men att förståelsen av den är socialt konstruerad. 

Världen ges mening genom olika diskurser, inom vilka idéer och ideal skapas och 

upprätthålls. Wenneberg (2010) problematiserar risken med att det inte finns någon 

tydlig redogörelse för hur det socialkonstruktivistiska synsättet används och att 

forskaren därför kan hamna i en situation där denne tillslut måste argumentera för 

att allt i världen är en social konstruktion. Med denna utgångspunkt minimerar vi 

däremot denna risk. 

För denna studie är det socialkonstruktivistiska angreppsättet lämpligt att anamma 

för att synliggöra och, om nödvändigt, ifrågasätta föreställningar om EI med 

koppling till en organisationskontext. Wenneberg (2010) menar att 

socialkonstruktivism kan ses som ett kritiskt perspektiv och kan användas som ett 

hjälpmedel för att exponera och låsa upp traditionella föreställningar om ett 

fenomen. Socialkonstruktivism används ofta då forskaren är intresserad av att 

kritiskt undersöka ett specifikt tematiskt område och samtidigt vill komplettera det 

traditionella perspektivet eller en redan existerande teori. 
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Diskursanalys 

Diskurs kan förstås som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen) (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s.7), vilket i denna studie sker genom de 

formulerade frågeställningarna där begreppet EI utgör diskursen och subjekten är de 

olika positioner som intas för att förstå detta begrepp. Diskurser är inte bara en 

avspegling av omvärlden. De bidrar även till att konstruera kunskap, identiteter och 

sociala relationer och har därmed en aktiv roll i skapandet av sig själva (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000). Med diskursanalys utmanas och granskas det som är av 

människan för givet taget (Berglund, 2008). Vad är det exempelvis som ses som 

önskvärda EI-egenskaper i de texter som behandlar EI med koppling till en 

organisationskontext? 

Diskursanalys kan användas för att studera många olika sociala kontexter men 

diskursanalysen kan inte placeras in i vilket teoretiskt ramverk som helst. Detta är 

nämligen inte enbart en analysmetod utan även en teoretisk och metodologisk 

helhet, eller som Winther Jørgensen och Philips (2000) uttrycker; “en paketlösning”. I 

detta paket ryms ontologiska och epistemologiska antaganden vad gäller språkets 

roll i den sociala konstruktionen av världen, samtidigt som paketet även rymmer 

teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer samt tekniker för språkanalys. Inom 

diskursanalysen finns det dock olika perspektiv med olika tvärvetenskapliga 

ansatser att utgå ifrån. I en diskursanalys kan flera olika perspektiv användas men 

det är viktigt att dessa har en sammanhängande teoretisk ram (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000).  För denna studie har därför ett paket bestående av olika 

diskursanalytiska redskap packats ihop och använts som verktyg för att försöka 

förstå EI-diskursen. Dessa redskap består bland annat av ontologiska och 

epistemologiska ställningstaganden, olika diskursanalytiska begrepp samt en 

analysmodell. En redogörelse för samtliga redskap presenteras nedan. 

Text  

De diskursanalytiska angreppssätten bygger på strukturalistisk och 

poststrukturalistisk språkfilosofi, vilket innebär att det är utifrån texter som 

människan får tillträde till verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
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Bolander och Fejes (2009) menar att texter hjälper oss förstå hur vi skapar oss själva 

och andra. Texter skapar bilder av en verklighet, då de formar världen beroende på 

vad som sägs, hur orden sägs och i vilket sammanhang de sägs. Detta kan få effekter 

på hur vi ser och uppfattar världen eller ett specifikt fenomen. Med text menas både 

det som sägs verbalt och det som står skrivet i exempelvis böcker och tidningar 

(Bolander & Fejes, 2009). Berglund (2008) menar att all typ av kommunikation är en 

form av diskursiv artefakt och kan därmed ses som kunskaper som, genom tanke och 

praktik, hålls sanna för specifika samhällen. I en diskursanalys ligger inte fokus på 

att bedöma texters sanningshalt utan handlar istället om att identifiera och förstå den 

diskurs som ligger till grund för de uppfattningar som kommer till uttryck där en 

och samma text kan innehålla flera olika diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 

2002) 

Diskursanalytiska begrepp 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) presenterar ett antal diskursanalytiska begrepp 

som kan användas som redskap i en diskursanalys. I denna studie kommer 

begreppen nodalpunkter och mästersignifikanter att användas för att analysera de 

icke vetenskapliga texternas innehåll. Grovt kan man säga att nodalpunkter organiserar 

diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.57). En nodalpunkt kan därmed ses 

som ett tecken, kring vilka andra tecken ordnas och därigenom får sin betydelse. 

Mästersignifikanter är de tecken som organiserar identiteter i en diskurs (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Mästersignifikanter kan i denna studie därmed ses som 

de tecken som fyller nodalpunkten ”EI med koppling till en organisationskontext” 

med mening och innehåll. Dessa tecken säger i sig själv ingenting, men knyts de 

samman med andra tecken ges de tillslut ett innehåll. 
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Metod 

Nedan följer en redogörelse för vilka kriterier vi förhållit oss till i urvalsprocessen; 

hur insamlingen av de icke vetenskapliga texterna och de vetenskapliga texterna 

genomförts och vilka avväganden som gjorts under urvalsprocessen. Vidare 

redovisas tillvägagångssättet vid analysen, med utgångspunkt i analysmetod och en 

metodmall. 

Genomförande 

Under arbetets gång utökades teorimaterialet. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) 

kallas detta för abduktion. Med ett sådant förfaringssätt kan intressanta mönster 

upptäckas genom att analysen av och diskussionen kring datamaterialet inspireras 

och kombineras med ytterligare teori (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta innebär att 

nya utvalda textkällor kommer att presenteras i diskussionsavsnittet för att bidra 

med ytterligare förståelse och förklaring av det som framkommer i resultatet. 

Under studiens gång har de val av metod och analys presenterats och skildrats så 

utförligt som möjligt. Backman (2008) anser att detta är viktigt för att läsaren ska 

kunna få en bättre uppfattning om hur forskningsprocessen gått till, samt att detta 

förfaringssätt höjer studiens kvalité. 

Urval och datainsamling 

Urvalet av de icke vetenskapliga texterna skedde i form av ett subjektivt urval där 

informativt textmaterial handplockades för studiens specifika syfte. Urvalsprocessen 

inspirerades av Hanssons (1998) avhandling som beskriver ett förfarande vi 

bedömde skulle ge oss ett ändamålsenligt urval. I denna avhandling redogör 

Hansson för fyra urvalskriterier skapade av Foucault. Dessa kriterier såg vi som 

värdefulla som stöd i studiens urvalsprocess och avgränsning. Kriterierna innebär 

att;   

• Källorna ska kunna samlas kring och relateras till ett och samma objekt. 

• Källorna ska kunna kopplas samman i kraft av form och/eller sammanhang. 
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• Källorna ska kunna belysa relationen mellan enstaka utsagor eller skeenden 

och de övergripande strukturer inom vilka dessa ryms. 

• Källorna ska kunna relateras inbördes genom vissa gemensamma teman som 

binder samman och formar deras sammanhang. 

Den övergripande tolkningen av dessa kriterier var att de icke vetenskapliga texterna 

behandlade samma ämne – EI med koppling till en organisationskontext. Texterna 

behövde inte nödvändigtvis uttrycka sig på samma sätt utan det viktigaste kriteriet 

var att de talade om EI med anknytning till ett organisationssammanhang. Inom 

diskursanalys baseras forskarens val av analysmaterial utifrån det kunskapsintresse 

denne har (Bolander & Fejes, 2009). Därför kompletterades ovanstående kriterier 

med kriterier anpassade för denna studie; 

• Texterna behandlar emotionell intelligens med koppling till en 

organisationskontext. 

• Texterna är hämtade från vår samhällskultur (Sverige/västvärlden). 

Utifrån dessa kriterier samlades 11 texter in som icke vetenskapliga texter från 

Internet. Vi ansåg att Internet var en lämplig källa för inhämtandet av datamaterial 

på grund av den lättillgänglighet och det stora utbud som det erbjuder. Texterna 

hämtades från kurshemsidor och artiklar som samlades in via sökmotorn Google där 

sökordet “Emotional intelligence” och “Emotionell intelligens” användes men 

kombinerades även med sökord som “organization”, “courses”, “articles” och 

“development”. 

Totalt 4 kurshemsidor som sålde eller förmedlade EI-tjänster i utbildningssyfte 

analyserades. Dessa hemsidor riktade sig främst mot individuell utveckling inom 

organisationer. Några av dessa riktade sig specifikt till individer med 

ledarpositioner. Utöver dessa kurshemsidor analyserades även 7 webbaserade 

artiklar. Dessa artiklar var publicerade i organisations- och managementtidningar 

och non-profit-företag.   

När det talas om EI med koppling till en organisationskontext var det främst dessa 

typer av texter som påträffades på Internet. Av den anledningen menade vi att det 

var lämpligt att använda dessa som datamaterial för denna studie eftersom att ett 



12 
 

sådant datamaterial skulle ge en inblick i hur EI-diskursen produceras. Trots att 

texterna kunde särskiljas från varandra – då några var av mer säljande karaktär och 

andra mer informativa i sitt sätt att tala om EI – var det inte av intresse att varken 

skilja på eller jämföra dessa mot varandra. Intresset låg i att studera vad som 

uttrycktes om begreppet och istället skilja på de positioneringar som framträdde 

inom diskursen. 

Materialet till teoriavsnittet bygger på vetenskapliga texter som behandlar EI, vilka 

fungerat som analysverktyg för denna studie. Sökningen av dessa vetenskapliga 

texter genomfördes i databasen EBSCOhost där “Emotional Intelligence” användes 

som det primära sökordet. I kombination med “Emotional Intelligence” användes 

följande sökord; “Organization”, “Development”, “EQ”, ”EI” och “Discourse”. 

Träffarna på dessa sökord var många. Några av träffarna bestod av texter som 

berörde emotionell intelligens med fokus på ämnesområden som inte var relevanta 

för denna studie. Trots detta var det inga svårigheter att hitta lämpligt teorimaterial. 

Vid sökning av både vetenskapliga texter och icke vetenskapliga texter visade det sig 

att det textmaterial som fanns tillgängligt behandlade, i stor utsträckning, EI med 

koppling till ledarskap, arbetsrelaterad prestationsförmåga, framgång och 

effektivitet. Eftersom att detta föll inom ramen för studiens syfte ansåg vi att dessa 

texter var relevanta att använda i denna studie. 

För att berika studien med ytterligare aktuella och användbara vetenskapliga texter 

granskades, i många fall, referensavsnitten i de olika vetenskapliga texterna som 

samlades in. Detta gav oss ett större material med primärkällor. I utformningen av 

studien användes tre avhandlingar med diskursanalys som metod som inspirations- 

och kunskapskällor. Dessa var; ”On Lifelong Learning as Stories of Present” av Gun 

Berglund (2008), ”Om folkbibliotekens ideologiska identitet” av Joacim Hansson 

(1998) samt ”Folkhälsa som pedagogiskt projekt: Bilden av hälsoupplysning i statens 

offentliga utredningar” av Ulf Olsson (1997). 
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Analysmetod 

Beroende på forskarens motiv och intresse kan tillvägagångssättet i analysen variera 

(Berglund, 2008). Inspiration till analysen hämtades från Kets de Vries & Millers 

(1987) tre analysstrategier som används för att öppna upp och analysera texter. 

Denna modell ansåg vi vara användbar eftersom den möjliggör såväl 

undersökningar om vad texterna faktiskt säger men även vad de gör i termer av 

diskursiv produktion. Den första och inledande strategin behandlar textens yta, där 

fokus ligger på att identifiera intressanta teman och mönster. I den nästkommande 

strategin identifieras texternas djup – hur texten är uppbyggd, vilka känslor som 

förmedlas och hur texten motiveras. Den tredje och sista strategin består av ett 

isärplockande av texten. I detta steg undersöks vad texten gör genom att gå bortom 

det som sägs och titta på om det finns något underliggande budskap i texten och om 

det finns några för givet tagna sanningar som uttrycks. 

Utifrån dessa tre analysstrategier konstruerade vi en trestegsmodell med likartat 

tillvägagångssätt. Denna modell består av en innehållsanalys, argumentationsanalys 

och en dekonstruktionsanalys. I ett första steg (innehållsanalys) granskas det som 

sägs genom att lokalisera mästersignifikanter till nodalpunkten EI med koppling till 

en organisationskontext. I ett andra steg (argumentationsanalys) granskas eventuella 

metaforer och önskvärda egenskaper i framställningen av EI med koppling till en 

organisationskontext och i det tredje och avslutande steget (dekonstruktionsanalys) 

granskas den eller de kunskaps- och människosyner som träder fram i texterna. I 

samtliga steg kommer framträdande syner, mönster och teman att urskiljas, med 

andra ord, de positioner som möjliggörs i EI-diskursen. Denna trestegsmodell 

fungerar som ett verktyg för att åskådliggöra resultatet som lyfts fram utifrån 

modellens premisser. 

För ett mer överskådligt resultat har de icke vetenskapliga texterna namngetts och 

numrerats (se bilaga A). 
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Tillförlitlighet och giltighet 

Vanligtvis diskuteras begreppen validitet och reliabilitet i vetenskapliga studier. Med 

dessa begrepp vill undersökaren utvärdera kvalitén på de bedömningar eller 

mätningar samt de slutsatser som dras i studien baserat på dessa (Bell, 2006). Med ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt existerar det däremot inte någon “absolut” värld, 

därför är det heller inte av intresse att generalisera en diskurs som en generell 

sanning (Berglund, 2008). Det finns dock andra sätt att visa på studiens giltighet då 

de ovanstående kraven på tillförlitlighet och giltighet inte är användbara. Med en 

kunskapssyn där kunskapsproduktion ses som produktiv avspegling av verkligheten 

och inte som en passiv avspegling av den blir reflexivitet ett viktigt begrepp, vilket är 

forskarens roll i studien (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Även Berglund (2008) 

menar att det är viktigt att reflektera över den influens forskaren har; 

Since poststructuralist discourse theory rejects the idea of an absolute truth, it also rejects 

the possibility of generalising the knowledge construction of a certain discourse to be held 

as a general truth. Thus, there cannot be an absolute correspondence between world and 

word. The truths that are taken for granted within a discourse do therefore not represent 

the reality, but are to be understood as re-presentations of what is held as true and real 

within a discourse as a function of the power/knowledge relations of the discourse. As 

such, there are always competing versions of the world, which may be described as the 

politics of representations (s.34). 

Forskarens roll 

I en diskursanalys ska forskaren arbeta med det som faktiskt sägs eller det som 

skrivs för att undersöka vilka mönster det finns i utsagorna och vilka sociala 

konsekvenser olika diskursiva framställningar av verkligheten kan få. Därför kan det 

vara svårt att undersöka diskurser forskaren är nära eller har en åsikt om (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000). Det är viktigt för forskare att, så långt det är möjligt, sätta 

sig själv “inom parentes” för att inte låta ens förförståelse färga studiens resultat 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). För oss var EI ett nytt och okänt begrepp, vilket 

kan ses som en fördel eftersom tidigare värderingar och uppfattningar kan komma 

att stå i vägen och påverka analysprocessen. Dock har vi båda studerat ämnen som 

ledarskap och organisation. Sådana kunskaper tillsammans med att vi också lever i 
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och har erfarenheter av vårt samhälle gör att vi bär med oss viss förförståelse för 

dessa begrepp, samt vårt samhälles normer och värderingar. 

Som Berglund (2008) beskriver är vi som undersökare även med och skapar ett 

sanningsanspråk inom diskursen. Vi är därmed inte enbart läsare av diskursen utan 

medverkar även till att forma den. Eftersom vi är en del av den kan vi varken säga 

oss stå utanför diskursen eller vara helt objektiva till texternas produktion av EI. 

Etiska ställningstaganden 

I humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns det olika forskningsetiska 

principer att förhålla sig till vid genomförandet av kvalitativa studier. Utifrån 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer presenteras i synnerhet fyra olika 

huvudkrav att beakta för att värna om informanters integritet och säkerhet, 

nämligen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Eftersom samtliga texter som utgjort vårt datamaterial var 

publicerade på Internet och därmed tillgängliga för allmänheten ansåg vi, med syftet 

i åtanke, att det inte var nödvändigt att förhålla oss till dessa forskningsetiska 

principer. Fokus har däremot legat på att hålla en god disposition och struktur i 

studien, samt att tydligt redogöra för samtliga tillvägagångssätt. 
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Teori  

Nedan följer en presentation av den teori som valts ut för denna studie. 

Inledningsvis behandlas EI utifrån ett historiskt perspektiv och följs av forskares syn 

på EI som ett ännu inte vedertaget begrepp. Därefter presenteras två av de vanligaste 

modellerna som används för att förstå och förklara EI, samt relationen mellan EI och 

arbetsrelaterad prestation och den kritik som forskare för fram mot begreppet. 

Mayer et al. (2000) myntade begreppet EI på 1990-talet och under de senaste 20 åren 

har EI blivit ett alltmer populärt begrepp, bland annat inom i vetenskapsområdena 

psykologi, ledarskap, organisation (Fernández-Berrocal & Extremera, 2006; Joseph & 

Newman, 2010; Mayer et al., 2000; Petrides & Furnham, 2001). Vetenskapliga studier 

av EI uppkom i början av 1990-talet men det var inte förrän senare under mitten av 

decenniet som EI fick sitt genombrott (Mayer et al., 2000). Psykologen och författaren 

Daniel Goleman var den som först tog begreppet EI till en bredare publik år 1995 

med sin bok “Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ”. I sin 

forskning inom nästan 200 stora globala företag fann Goleman att effektiva ledare 

kännetecknas av en hög EI (Goleman, 1995). Detta kraftfulla påstående om 

sambandet mellan EI, effektivitet och arbetsframgång ledde till en ökning i 

popularitet i forskarvärlden och därmed i volym av empiriska undersökningar 

(Sjöberg & Engelberg, 2003). Mycket av den forskning som behandlar EI och 

arbetsrelaterade prestationer hänvisar ofta till litterära verk författade av Goleman. 

EI - inget vedertaget begrepp 

Begreppet EI bygger på den omfattande forskningen av emotioner som utförts under 

en längre tid (Sjöberg & Engelberg, 2003). Vetenskapliga studier inom EI-området 

har använt sig av olika definitioner och modeller för att förstå och förklara begreppet 

EI. EI kan därmed förstås som en diskurs som innehåller olika subjektspositioner. 

Gemensamt för dessa positioner är att emotionellt intelligenta människor är 

medvetna om och har möjlighet att hantera sina egna och andras känslor. Individer 

kan använda känslomässig aktivitet för att uppnå specifika mål och utföra särskilda 

aktiviteter (Castro et al., 2012; Greenockle, 2010; Petrides & Furnham, 2001; Stein et 

al., 2009). 
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Idag används främst två modeller för att tala om och förstå EI. Dessa två modeller är; 

den förmågebaserade modellen och den mixbaserade modellen (Joseph & Newman, 

2010; Stein el al., 2009; Petrides & Furnham, 2001). Nedan följer en redogörelse för 

dessa två modeller. 

Förmågebaserad modell 

Denna modell kallas även för “ability model” och definierar EI enligt intelligensteori 

med betoning på de kognitiva elementen (Stein et al. 2009). Utifrån denna modell 

sägs EI bestå av … a group of related mental abilities (Mayer et al., 2008, s.504) som 

bland annat innefattar en problemlösningsförmåga (Daus & Ashkanasy, 2003) och att 

individen, med hjälp av sina känslor, skapar förståelse för sin omgivning. För att 

genomföra mätningar av EI utifrån denna modell används en prestationsbaserad 

utvärderingsmetod (Petrides & Furnham, 2001). Den bristande kvalitén i dessa 

prestationsmätningar av EI har tidigare problematiserats men numera tycks denna 

problematik ha övervunnits på grund av den framtagna mätmetoden “MSCEIT”, 

menar Daus och Ashkanasy (2003). 

Mixbaserad modell 

Denna modell kallas även för “mix model”, “trait model” eller “färdighetsmodellen” 

men benämns i denna studie för den mixbaserade modellen. Denna modell innefattar 

beteendemässiga anlag och självupplevda förmågor hos individer (Petrides & 

Furnham, 2001). Denna modell bygger på uppfattningen av EI som en personlighet 

istället för en förmåga (Sigmar et al., 2012). Inom denna modell blir därför 

egenskaper som exempelvis lycka, självkänsla och optimism av intresse att mäta 

(Mayer et al., 2008). EQ-i är benämningen på ett självskattningstest som används 

utifrån den mixbaserade modellen och är det vanligaste mätverktyget för att mäta en 

människas EI (Daus & Ashkanasy, 2003). Självskattningstester domineras i praktiska 

tillämpningar trots att det riktats kritik mot dessa test på grund av att individer 

tenderar att ge skönmålade bilder av sig själva vid genomförandet av dessa tester, 

menar Sjöberg & Engelberg (2003). 
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… there are two senses in which the term emotional intelligence has been used: (a) as a 

narrow, theoretically specified set of constructs pertaining to the recognition and control 

of personal emotion (called ability-based EI) and (b) as an umbrella term for a broad array 

of constructs that are connected only by their nonredundancy with cognitive intelligence 

(called mixedbased EI) (Joseph & Newman, 2010, s.55). 

Tillämpningen av EI skiljer sig åt mellan dessa två modeller. När olika mätmetoder 

används produceras nästan alltid olika resultat (Petrides & Furnham, 2001) och det 

råder, enligt Chopra och Kanji (2010), en debatt bland forskare om vilken metod som 

är mest lämpad för att utföra mätningar av den emotionella intelligensen. 

Självskattningstester bedömer beteendemässiga tendenser och självupplevda 

förmågor, medan prestationsmätningar bedömer faktiska prestationer. 

Självskattningsmodellen används därför primärt inom det personliga ramverket 

medan prestationsmätningar används primärt inom den psykometriska domänen 

(Petrides & Furnham, 2001). 

Det finns inte någon entydig syn på EI och dess komponenter vilket är problematiskt 

enligt vissa forskare när det gäller att etablera och legitimera detta begrepp som ett 

giltigt koncept. På grund av dessa oklarheter uppstår det, enligt Mayer et al. (2008), 

förvirring och missförstånd om vad EI egentligen är eller borde vara och uttrycker 

följande; We agree with many of our colleagues who have noted that the term emotional 

intelligence is now employed to cover too many things — too many different traits, too many 

different concepts (s.503). 

Daus & Ashkanasy (2003) argumenterar för att den mixbaserade modellen inte är 

lämplig att använda för att studera EI på arbetsplatsen av den anledningen att 

modellen har för stor räckvidd och är den är alltför lik traditionella personlighets- 

och kompetensmodeller. 

Somliga forskare anser att det inte är helt oproblematiskt att studera EI eftersom att 

det finns många varierande uppfattningar om hur EI ska tolkas. Vissa anser att de 

olika modellerna gör mer skada än nytta när det kommer till att legitimera begreppet 

och ge det en trovärdig och tillförlitlig status (Daus & Ashkanasy, 2003; Mayer et al., 

2008). Det finns inte enbart ett synsätt på eller en definition av begreppet, vilket 
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innebär att de olika subjektspositionerna inom diskursen strider mot varandra i 

kampen för ett sanningsanspråk. 

Weinberger (2010) betonar det faktum att forskningen kring EI är begränsad och att 

det, inom framtida forskning, bör ligga ett fokus på att bland annat utveckla en mer 

tydlig definition av begreppet eftersom att detta fortfarande saknas. 

Relationen mellan EI och arbetsprestation 

Många av de vetenskapliga texter som ligger till grund för denna studie berör 

relationen mellan EI, ledarskap, medarbetare och arbetsrelaterade 

prestationsförmågor. Nedan följer kortare redogörelser för studier som genomförts 

kring EI med koppling till ledarskap och prestationsförmågor. 

I Stein et als. (2009) studie var syftet att, med hjälp av ett EQ-i-test, undersöka EI-

poängen mellan två toppchefsgrupper och den generella populationen, samt att 

granska chefsgruppernas EI-poäng i förhållande till olika organisationsresultat. 

Totalt 186 toppchefer deltog i studien. Resultatet visade på en markant skillnad 

mellan toppchefernas EI-poäng och den generella populationens. De chefer som var 

mer benägna att skapa högvinsttjänande företag besatt högre nivåer av bland annat 

självaktning, empati och problemlösning. Författarna ansåg att resultatet från denna 

studie skulle kunna bidra med en bättre förståelse för de likheter och skillnader som 

finns inom ledarskap som bedrivs på olika organisationsnivåer. Trots att det finns 

empiriska bevis som stödjer relationen mellan EI och ledarskap medger författarna 

att det rent generellt finns mycket lite forskning kring EI och ledarskap som bedrivs 

på högre nivå. 

I en studie genomförd av Carmeli och Josam (2006) undersöktes relationen mellan EI 

och uppgiftsrelaterade prestationer och organisatoriska beteenden hos totalt 215 

anställda från olika organisationer. Den emotionella intelligensen bedömdes med 

hjälp av ett självrapportsmått medan arbetsresultaten bedömdes av de anställdas 

handledare. Utifrån de resultat som framkom lyfte Carmeli och Josam fram att det 

bevisligen finns en koppling mellan EI och anställdas arbetsresultat och i synnerhet 

de anställdas uppgiftsrelaterade prestationer. Författarna beskriver däremot att det 

finns oklarheter kring vilken eller vilka komponenter av EI som påverkar vilken typ 
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av arbetsprestation. För att dessa oklarheter ska redas ut måste det fastställas vilka 

komponenter av EI som påverkar vilka typer av arbetsprestationer, menar dem. 

I Aydin, Leblebici, Arslan, Kilic och Oktems (2005) studie deltog 135 informanter, 

vilka fick i uppdrag att genomföra ett självskattningstest i form av ett frågeformulär 

med fokus på EI- och IQ-faktorer och organisatoriska prestationer. Utifrån studiens 

resultat gjorde författarna bedömningen att EI- och IQ-faktorer spelade en lika viktig 

roll för organisatoriska prestationer. Författarna förtydligade däremot att det för 

organisatoriska prestationer krävs högre nivåer av EI och IQ. Utifrån detta resultat 

förklarar Aydin et al. att det i anställningsprocesser är av stor vikt att lika mycket 

fokus läggs på de arbetssökandes EI som IQ. I studien uttrycker de även att … 

evidence increasingly shows that, at the higher levels of organizational hierarchy, EQ becomes 

more important (s.702). Kunnanatt (2008) ger en fortsatt redogörelse för detta 

påstående och menar att … executives, employees and career aspirants who wish to 

advance and grow in their careers should pay attention to developing EI competencies and 

endeavor to strengthen these skills as they progress through organizational careers (s.625). 

Den kritik som riktats mot EI, ledarskap, effektivitet och arbetsprestation berör i 

synnerhet bristen på empirisk och vetenskaplig forskning på EI, definitionen av och 

måttet på EI, samt dess validitet (Chopra & Kanji, 2010). 

Weinberger (2009) är en av dem som kritiserar den spridda uppfattningen om att EI 

är nyckeln till effektivt och framgångsrikt ledarskap. I sin argumentation hänvisar 

hon till tidigare studier inom ledarskap som hävdar att det är problematiskt att anta 

att EI är den enda och avgörande faktorn för att uppnå ledarskapseffektivitet. I sin 

egen studie problematiserar hon själv föreställningen om att ledare måste vara 

emotionellt intelligenta för att kunna höja sin individuella prestationsförmåga och för 

att, utifrån ett bredare perspektiv, skapa framgångsrika organisationer. Det som är 

oroande är … the general notion that it is critically important for leaders to be emotionally 

intelligent for individual performance and organizational success, yet the scholarly support 

behind this claim is still lacking (s.750). 

Även Dulewicz, Higgs och Dulewicz (2000) framhäver att det finns mycket lite 

forskning om den emotionella intelligensen och syftar i synnerhet till relationen 
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mellan EI och organisationskontexter. Trots detta är det, enligt Dulewicz et al., 

många som påstår att begreppet EI är baserat på omfattande vetenskapliga 

forskningsresultat. 

Sammanfattning 

Utifrån de vetenskapliga texter som berörts ovan har uppmärksamheten riktats mot 

det faktum att det, bland forskare, råder en splittrad syn på EI. När det talas om EI 

med koppling till en organisationskontext görs det i huvudsak med relation till 

individen – i vissa fall en individ som innehar en ledarposition – och dennes 

framgång, prestationsförmåga och effektivitet i en organisation. Vissa påstår att det 

finns en stark koppling mellan EI, ledarskap, arbetsrelaterade prestationer och 

effektivitet medan andra hävdar att det inte finns tillräckligt hållbara bevis för att 

styrka sådana påståenden. Oavsett ståndpunkt är det dessa begrepp som diskuteras i 

relation till EI med koppling till en organisationskontext.   
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Resultat  

I följande avsnitt presenteras de resultat som framkommit med hjälp av 

trestegsmodellen. Inledningsvis presenteras de mästersignifikanter som plockats ut 

till nodalpunkten “EI med koppling till en organisationskontext”. Resultatet har 

sedan delats upp under ett antal rubriker för att tydliggöra vilka mönster som 

framkommit genom analysen. 

Mästersignifikanter 

Nedan följer de mästersignifikanter – ord – som fyller nodalpunkten ”EI med 

koppling till en organisationskontext” med menig och innehåll. Detta ger en viss 

inblick i de uppfattningar och de karaktärsdrag som tillskriver denna diskurs. För att 

göra resultatet av mästersignifikanterna mer överskådligt redovisas de under fyra 

teman i figurerna 1 a-d. 

  

Figur 1 a – Mästersignifikanter Vad är EI? till nodalpunkten ”EI med koppling till en 

organisationskontext”. 
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Figur 1 b – Mästersignifikanter Vad gör EI? till nodalpunkten ”EI med koppling till en 

organisationskontext”. 
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Figur 1 c – Mästersignifikanter Vad ger EI? till nodalpunkten ”EI med koppling till en 

organisationskontext”. 

 

Figur 1 d – Mästersignifikanter För vem? till nodalpunkten ”EI med koppling till en 

organisationskontext”. 

Mästersignifikanterna i figur 1 a-d är varsamt utplockade ord från de icke 

vetenskapliga texterna som ger nodalpunkten EI med koppling till en 

organisationskontext sin innebörd. Mängden mästersignifikanter visar på att 

begreppet är mångfacetterat och består av många olika komponenter. 
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De engelska ord som plockades ut som mästersignifikanter översattes till svenska 

med hjälp av en ordbok. Vi anser att användningen av en ordbok vid översättning 

var av betydelse för att säkerställa att orden fick korrekta översättningar. 

Anledningen till varför de engelska orden översattes var att figuren, för enkelhetens 

skull, inte skulle bestå av en blandning av både svenska och engelska ord eftersom 

att dessa ord enbart redogörs utifrån det svenska språket i denna studie.  

Vad säger texten? 

När det talas om EI med koppling till en organisationskontext är det människan och 

hur hon ska utveckla sina EI-kompetenser som står i fokus. I samtliga icke 

vetenskapliga texter värdesätts EI mycket högt och ses som en betydande – och i 

vissa fall avgörande – faktor för arbetsrelaterade framgångar och prestationer. 

Ordvalen i dessa texter är något varierande, däremot är kärnan i budskapen ofta 

detsamma vilket skapar många likheter texterna emellan. Författarna till texterna 

refererar inte till någon tidigare forskning i sina redogörelser men några talar 

kortfattat om studier som behandlar EI. Resultaten är presenterade under ett antal 

rubriker utifrån de teman och mönster som framkommit. 

Vad är EI? 

Gemensamt för samtliga studerade texter är att den emotionella intelligensen 

uttrycks som en individs förmåga att förstå och hantera sig själv och sina känslor men 

även förstå och hantera andra och deras känslor. Text 3 uttrycker detta på följande 

sätt; 

Emotional intelligence (EQ) is the ability to identify, use, understand, and manage 

emotions in positive ways to relieve stress, communicate effectively empathize with 

others, overcome challenges, and defuse conflict. Emotional intelligence impacts many 

different aspects of your daily life, such as the way you behave and the way you interact 

with others. 

Text 9 beskriver att emotionell intelligens, eller känslomässig förmåga handlar om 

två saker; … förmågan att hantera sig själv och förmågan att hantera relationer till andra. 
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För att kunna hantera relationer till andra måste man, enligt författaren till Text 9, 

först och främst vara medveten om och kunna bedöma och utvärdera sig själv. Detta 

ramar författaren in som en människas självkännedom som bygger på känslor och 

innebär att man måste bli medveten om sina egna styrkor och svagheter, värdera 

sina känslor och inre tankegångar objektivt, samt att öppet kunna uttrycka och visa 

sina känslor.   

EQ betyder emotionell intelligens eller känslomässig intelligens. Det betyder att man har 

lättare att förstå och uttrycka egna känslor och andras, kan läsa av sociala situationer, 

skapa en god relation till både sig själv och andra, se saker ur andras perspektiv, lära sig 

ta initiativ, samarbeta, lösa konflikter eller problemsituationer (Text 2). 

Empati är ett begrepp som ofta dyker upp i de icke vetenskapliga texterna och som 

kopplas samman med EI. Empati beskrivs som; … förmågan att se världen med någon 

annans ögon (Text 11) och är därför naturligt en stor del av EI med den syn som råder 

ovan. 

EI vs. IQ 

I redogörelserna av EI jämförs ofta begreppet med en annan form av intelligens, 

nämligen IQ. I Text 4 skildras de två intelligenserna på följande sätt; 

You’re probably familiar with intelligence quotient (IQ), a measure of brainpower that 

changes very little after your teens. What you may not be aware of is your emotional 

quotient (EQ), which ranks higher than IQ–in first place–as a determinant of 

outstanding job performance. 

Enligt många av de icke vetenskapliga texterna har EI lika stor betydelse, eller till och 

med större, för arbetsprestation och framgång än vad IQ har. Text 6 konstaterar att ... 

IQ gets you hired, but EQ gets you promoted och Text 1 uttrycker detta enligt följande; 

Ironiskt nog har traditionell psykologisk forskning ursprungligen betraktat känslor som 

störande för det logiska tänkandet, men senare forskning indikerar att emotionell intelligens 

har större betydelse för framgång än vad IQ har. 

En annan uppger att det är chefers höga IQ som bidragit till att de tilldelats sina 

chefsbefattningar men att det är deras avsaknad av EI som resulterar i att de inte får 
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behålla sina chefspositioner (Text 2). De flesta texter talar även om EI som en 

förmåga som, till skillnad från IQ, kan utvecklas och förbättras. 

Människans EQ kan utvecklas i hela den yrkesverksamma delen av livet ända upp till 

cirka 65 års ålder, medan IQ oftast inte kan utvecklas efter cirka 18 års ålder. Ändå är det 

få ledare och utbildningsanordnare som tar hänsyn till denna faktor när det kommer till 

träning och utveckling (Text 1). 

I Text 2 framförs det att De emotionella kompetenserna är dynamiska vilket innebär 

att de kan utvecklas och förändras över tid. 

EI, framgång och prestation 

Gemensamt för samtliga icke vetenskapliga texter är att EI framställs i relation till 

arbetsrelaterade prestationer och framgång. I några av texterna ligger fokus på 

kopplingen mellan EI, ledarskap och framgång medan övriga texter riktar sig mot EI 

och individens framgång i arbetet eller för organisationer i stort. I Text 2 utgörs den 

emotionella intelligensen av en samling personliga, emotionella och sociala kompetenser 

och förmågor, vilka påverkar ens förmåga att nå framgång i arbetslivet. 

... [Emotionell intelligens är] the ability to effectively use self-awareness and appropriate 

social skills to build consensus, manage people toward a common goal and in essence, be 

‘liked’; it’s the X factor that can make an intangible difference for entrepreneurs or those 

seeking to climb the corporate ladder (Text 3). 

Text 7 hävdar att EI är en framgångsfaktor för att lyckas som chef och att 

ledares emotionella intelligens bidrar till ökad effektivitet och påverkar 

företagets resultat. 

Vad ger EI? 

Det finns många olika argument som kommer till uttryck i de icke vetenskapliga 

texterna till varför EI är en viktig komponent i organisationer och i arbetslivet. De 

flesta texters argumentation berör individers individuella fördelar med EI och några 

texter berör de organisatoriska vinsterna med att satsa på EI. Medan det i majoriteten 

av texterna ligger ett fokus på att EI leder till ökad produktivitet är det enbart en av 
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texterna som kortfattat berör arbetsglädje och arbetstillfredsställelse som en produkt 

av EI. Det är lönsamt att satsa på EQ inom arbetslivet och avkastningen blir bland annat 

ökad effektivitet, högre produktivitet och lägre personalomsättningskostnader (Text 7). Detta 

är, enligt Text 7, lönsamt på grund av att det idag är den sociala förmågan i en 

organisation som ses som en större konkurrensfaktor jämfört med de produkter eller 

tjänster som säljs. 

Ord som god relation, social kompetens och kommunikation återkommer i samtliga 

icke vetenskapliga texter. I texterna anses detta vara värdefulla egenskaper för en 

individ och dennes arbetsliv. En av texterna uttrycker följande; … our ability to engage 

with others is essential to our success at work (Text 10). Ett argument för detta är de 

platta organisationerna som idag blivit allt vanligare i samhället. 

After all, we work in structures which are much flatter than ever. We have to be much 

faster on our feet with both colleagues and clients and, whatever the team structure, there 

is increasing priority for us to build the relationships we need – fast. In this context EQ is 

the glue that holds people and teams together (Text 10). 

Empati, eller att förstå andra, är även detta en egenskap som många texter uttrycker 

som en viktig komponent i arbetslivet. En av texterna argumenterar för att empati 

underlättar för individer inom säljbranschen att förstå, uppfatta och identifiera 

kundens behov och anpassa sitt budskap till den specifika kunden, medan andra 

texter (se citat ovan från Text 10), diskuterar betydelsen av god relation till och 

förståelse för andra medarbetare för att nå framgång i arbetet. 

If you have high emotional intelligence you are able to recognize your own emotional 

state and the emotional states of others, and engage with people in a way that draws them 

to you. You can use this understanding of emotions to relate better to other people, form 

healthier relationships, achieve greater success at work, and lead a more fulfilling life 

(Text 3). 

Några texter talar om förtroende som en viktig del i ett framgångsrikt arbetsliv. 

Förtroende och empati anses vara grundpelare för goda relationer. En hög empati 

sägs även kunna hjälpa till att lösa och undvika konflikter som uppstår. Missförstånd 

leder till de flesta konflikter och kan undvikas om man försöker se saker ur den andra partens 

synvinkel, att man ställer sig på samma sida om problemet (Text 9). 
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En annan text uttrycker att samarbete och att lyssna på medarbetare är mycket 

värdefullt av den anledningen att … organizations value independency within and 

between groups (Text 5). Samtidigt som samarbete och kommunikation värdesätts är 

det många av texterna som även diskuterar betydelsen av självkännedom och 

självstyrning. Enligt de flesta icke vetenskapliga texter är det viktigt att man är 

medveten om sina känslor för att kunna skapa kontroll över dem och sitt agerande. 

Kontroll är därför ett ord som återkommer i majoriteten av texterna. Text 6 redogör 

för detta enligt följande; Recognise and understand your emotions and you have the power 

to control them. This kind of self awareness makes it impossible for your emotions to rule you. 

Text 10 lyfter problematiken att … there are some emotions – such as anger and fear – that 

not only get in the way of our own performance, but can also impact negatively on that of 

others. So how do we deal with these? Knowing where our emotions come from can help us to 

gain some control. 

Många texter menar på att denna kontroll även kan hjälpa till att motverka den stress 

som enligt dem påverkar den mentala och fysiska hälsan negativt, vilket resulterar i 

att prestationsförmågan försämras, något som text 10 uttrycker på följande sätt; Stress 

will always exist at work, but EQ gives people the tools and the ways of thinking to manage it 

to their advantage. Det är även många texter som menar att EI förhöjer individers 

förmåga att vara anpassningsbara och flexibla i sitt arbete. 

Vilken kunskaps- och människosyn framkommer? 

Texterna riktar sig främst till de individer som befinner sig i en organisation och hur 

dessa kan lära sig att utveckla sin EI, vilket bland annat går att uttyda i Text 8 där 

författaren av texten uttrycker att; EQ-programmet är för dig som vill uppnå din fulla 

potential. 

En rimlig tolkning är att de icke vetenskapliga texterna förmedlar en bild av 

människan som en individ, fri att kunna påverka och forma sitt liv och sin 

arbetssituation för att exempelvis “uppnå sin fulla potential”. Simply being aware of 

your response means you can make changes that benefit you (Text 6). Utifrån detta citat 

förmedlas en syn på människan som aktiv och handlande. Hon har en förmåga att 
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reflektera och ta ansvar för sina handlingar och hon är kapabel till att styra dessa. En 

del av texterna ger tips på övningar och frågor som individerna kan ställa sig själv 

för att skapa förändring, skapa sig en medvetenhet och höja sitt EI. 

Kunskapssynen som de icke vetenskapliga texterna förmedlar ger en positiv syn på 

människan där hon strävar efter att utvecklas för att nå ett självförverkligande. Med 

kunskapen strävar människan mot mognad och samhällsnytta, eller i detta fall 

organisationsnytta. Samtliga texter berör som ovan nämnts hur EI kan bidra till ett 

bättre och mer effektivt arbete genom att individer förstår sig själv och förstår andra. 

Den individuella prestationen blir en viktig del av den organisatoriska framgången. 

Mycket ansvar och förväntningar läggs på individen att uppfylla dessa krav och att 

bli så som samhället önskar. 

Sedan finns det ett fåtal texter som riktar sig mot EIs betydelse för organisationers 

välgång och talar bland annat i termer av produktivitet och lönsamhet (Text 7), vilket 

snarare reducerar individen till en nyttomaximerare eller en resurs för att nå 

organisatoriska mål och framgångar. 
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras de resultat som framkommit där egna reflektioner varvas 

med teori. Här kommer även ny teori att presenteras för att ytterligare skapa 

förståelse för det resultat som framställts. Avslutningsvis kommer en 

metoddiskussion av forskningsprocessen att diskuteras. 

Resultatdiskussion 

Eftersom det inte bara finns ett sätt att definiera och mäta den emotionella 

intelligensen råder det en debatt och oenigheter bland forskare om vad begreppet EI 

är, vilket försvårar förståelsen för begreppet (jfr. Mayer et al., 2008). Denna förvirring 

är däremot inte framträdande i de icke vetenskapliga texterna. Den forskardebatt 

som pågår kring EI är, enligt oss, inte enbart negativ av den anledningen att debatt 

ofta driver forskning och utveckling framåt. 

Framställningen av EI 

Ord som framgång, effektivitet och prestation är ständigt återkommande både i de 

icke vetenskapliga texterna och i de vetenskapliga texterna när de talar om EI – ord 

som uppfattas som väldigt laddade. Dessa ord antyder att det finns ett 

produktivitetstänk i organisationer och i samhället i stort – att både människor och 

organisationer förväntas leva upp till olika prestations- och effektivitetskrav. Det är 

endast en av de icke vetenskapliga texterna som använder sig av begreppet 

arbetsglädje i den diskursiva produktionen av EI. Detta skulle kunna uppfattas som 

att trivsel och arbetstillfredsställelse inte prioriteras lika högt i en organisation idag 

som produktivitet. Detta skulle kunna tänkas bero på ett hårdare arbetsklimat på 

arbetsmarknaden, mycket på grund av ökad konkurrens och snabba förändringar 

(jfr. Taute & Taute, 2012; Whelan-Berry et al., 2003). För att organisationer ska 

överleva bör samtliga aktörer inom dessa organisationer anpassa sig för att uppnå de 

förväntningar och krav som ställs på dem (jfr. Prati et al., 2003). 

I framställningen av EI ifrågasätts inte begreppets förhållande till framgång i någon 

av de texter som granskats i denna studie. Detta är dock inte förvånande då flera av 

de icke vetenskapliga texterna är mer eller mindre av säljande karaktär. 
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Produktionen av EI tar sig därför uttryck i mycket positiva och ”självklara” termer. 

De icke vetenskapliga texterna talar om forskningsstudier som visar på positiva 

samband mellan EI, framgång och effektivitet men refererar däremot inte till de 

nämnda källorna. Vår uppfattning är att de använder dessa forskningsresultat för att 

legitimera sina argument för EI som en individuell och organisatorisk 

framgångsfaktor, i syfte att sprida en positiv bild av EI. 

Den diskursiva produktion som de icke vetenskapliga texterna ger uttryck för i fråga 

om att EI anses ha ett positivt samband med framgång, effektivitet och prestationer i 

organisationer delas till viss del av några av författarna till de vetenskapliga texterna 

i denna studie (jfr. Aydin et al., 2005; Carmeli & Josam, 2006). Hos andra forskare 

råder det dock en osäkerhet kring denna produktion. Dessa författare hävdar att det 

inte finns tillräckligt starka bevis för dessa samband (Chopra & Kanji 2010; 

Weinberger, 2009). 

De språkliga uttrycken skiljer sig därför mellan de vetenskapliga texterna och de icke 

vetenskapliga texterna. I studiernas slutsatser använder sig forskarna bland annat av 

uttryck som; 

The present analysis suggests that, at a minimum, emotions and emotional intelligence 

are worthy of consideration in the leadership domain. Emotional intelligence has the 

potential to contribute to effective leadership in multiple ways (George, 2000, s.1046). 

… it is arguable that the ability to understand and relate to others becomes as important 

as knowledge and experience. The research in EI has validated this phenomenon. 

Although everyone can benefit by increasing their EI, it appears that the need for EI 

increases with higher levels of responsibility such as moving from a faculty position to 

department chair to dean and so on (Greenockle, 2010, s.266). 

Dessa uttryck är betydligt vagare än de uttryck som träder fram i de icke 

vetenskapliga texterna. I de icke vetenskapliga texterna är det många som 

konstaterar det finns ett samband mellan EI, prestationer, effektivitet och framgång. 
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Weinberger (2009) konstaterar däremot, utifrån sin egen studie, att det inte finns 

några samband mellan en ledares effektivitet och dennes emotionella intelligens; 

This study suggests that there are no relationships between a leader’s effectiveness and 

his or her emotional intelligence [...] This finding is important not only for the theory 

around emotional intelligence but also around the issue of leadership effectiveness and 

performance (s.767). 

Majoriteten av de icke vetenskapliga texterna talar om EI med koppling till en 

organisationskontext på ett mycket generellt plan. En text konstaterar att EI ... 

påverkar ens förmåga att nå framgång i arbetslivet (Text 2). En annan text påstår att Det är 

lönsamt [för organisationer] att satsa på EQ inom arbetslivet … (Text 8). 

Uppfattningen efter att ha studerat dessa texter är att författarna vill skapa en 

föreställning hos läsaren om att EI är nödvändigt för samtliga aktörer inom en 

organisation, oavsett vilken organisation dessa aktörer befinner sig i eller vilka 

arbetspositioner och arbetsuppgifter des har, vilket vi anser är diskutabelt. Är det 

exempelvis lika nödvändigt för individer med självständiga arbeten med lite kund- 

och medarbetarkontakt att ha hög EI som det är för en individ med mycket kund- 

och medarbetarkontakt? Beroende på arbetskontext kan det finnas stora skillnader i 

hur nödvändigt EI är för en individ. 

Organisation och ledarskap är två mycket komplexa och svårdefinierade begrepp 

(Clegg, Kornberger & Pitsis, 2007; Pierce & Newstrom, 2011; Taute & Taute, 2012) 

och har olika betydelser beroende på i vilka sammanhang de används. Clegg et al. 

(2007) redogör för ledarskapsbegreppets komplexitet med följande illustration; 

Om vi föreställde oss ledarskapsteorins område som en anlagd trädgård, hur skulle den då 

se ut när vi strövar genom den? Högst sannolikt skulle den vara övervuxen av en mängd 

olika växter, en del exotiska med vackra blommor, andra bara ogräs. Man skulle knappt 

ha plats att röra sig på, och många av växterna skulle vara omöjliga att identifiera. 

Människor skulle hela tiden sätta nya plantor utan att fundera över om trädgården kunde 

rymma dem. Ett annat sätt att uttrycka samma sak vore att säga att man i ledarskapsteori 

stöter på en massa skräp, men vad man anser vara skräp beror på preferenser och 

inställning. Några kanske ser förtjänster och svagheter i alla teorierna, medan andra inte 

tycker att någon teori håller (s.249). 
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Med dessa komplexa begrepp i åtanke menar vi att det finns en problematik i att inte 

specificera dem i någon större utsträckning – eller inte alls. Trots detta använder sig 

de icke vetenskapliga texterna av dessa vida och svårdefinierade begrepp utan att ge 

dem konkreta definitioner eller placera dem i specifika organisationssammanhang. I 

en av de icke vetenskapliga texterna uttrycker författaren att EQ är en viktig 

framgångsfaktor för att lyckas som chef. Emotionellt intelligenta ledare bidrar till ökad 

effektivitet och påverkar företagets resultat (Text 8). Var eller med vad denna ledare 

arbetar med framkommer inte i texten och inte i majoriteten av de icke vetenskapliga 

texterna heller. Endast en av de icke vetenskapliga texterna berör en specifik 

arbetskontext då den refererar till försäljningsbranschen – att säljare har ett större 

behov av hög EI på grund av den kundkontakt säljarbeten innefattar. 

I Stein et als. (2009) studie granskas EI med fokus på toppchefer. Denna specificering 

förekommer däremot inte i alla vetenskapliga texter. Såsom tidigare nämnts 

förekommer påståenden i vetenskapliga texter om att EI blir viktigare ju högre upp i 

organisationshierarkin en individ befinner sig (jfr. Aydin et al., 2005). Även här, 

precis som i de icke vetenskapliga texterna, saknas en definition av vilken typ av 

organisation och vilket ledarskap som menas. För somliga aktörer inom 

organisationer kan en hög EI vara betydelsefullt medan det för andra troligtvis inte 

är lika nödvändigt. Den slutsats som kan dras av våra resultat är att kontexten är av 

stor betydelse för att kunna avgöra i vilken utsträckning EI är nödvändigt, det vill 

säga, vilken typ av organisation det är rör sig om, vilka roller eller positioner 

individerna har inom denna, samt vilka arbetsuppgifter de har. 

Begreppen effektivitet, framgång och prestationer återkommer i majoriteten av de 

texter som berörs i denna studie. Definitionen av dessa begrepp specificeras däremot 

inte i varken de icke vetenskapliga texterna eller i de vetenskapliga texterna. Detta är 

problematiskt eftersom ett framgångsrikt arbete och en hög prestationsförmåga är 

högst definitions- och kontextbundet. Det kan ifrågasättas vad författarna egentligen 

menar när de använder sig av dessa ord i sina texter. 

I de icke vetenskapliga texterna framträder ett antal EI-egenskaper som anses vara 

betydelsefulla i arbetslivet idag – egenskaper som att en medarbetare bör kunna 

känna sig själv och sina känslor, känna empati, ha en god social förmåga och vara 
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anpassningsbar. I de icke vetenskapliga texterna framträder budskapet att dessa 

egenskaper hjälper individen att bland annat hantera stress, konflikter och relationer, 

skapa och upprätthålla kontroll och goda relationer, kommunicera och samarbeta 

och att det är sådana egenskaper som leder till individuell och organisatorisk 

effektivitet, framgång och prestation. 

Varför dessa ovanstående egenskaper påstås leda till framgång och effektivitet enligt 

de icke vetenskapliga texterna skulle kunna bero på att organisationer förändras 

snabbt och kontinuerligt idag, samt att människor arbetar närmare varandra i 

arbetsteam (jfr. Sigmar et al., 2012). Däremot använder sig inte de icke vetenskapliga 

texterna av sådana förtydliganden i framställningen av EI. Wheelan (2005) menar att 

nyckeln för högpresterande team är en väl fungerade kommunikation som sägs öka 

gruppens chanser för arbetsframgång. Cohen och Bailey (1997) anser att 

konflikthantering är viktigt för att höja teamets gemensamma prestation och likväl 

som en individ bör kunna arbeta i team ska denne även kunna arbeta individuellt 

och ta ansvar för sitt eget arbete (Prati et al., 2003). Vidare är det även viktigt idag att 

individen skall kunna anpassa sig till organisationsförändringar (jfr. Prati et al., 

2003).  

Detta sätt att informera människor om EIs betydelse för individer i 

organisationssammanhang ser vi som en påverkansprocess individer emellan, där 

avsikten med detta marknadsförande av EI är att fostra och forma individer till att 

tänka och agera på ett önskvärt och fördelaktigt sätt för att nå framgång i arbetslivet. 

Författarna till dessa texter har troligtvis formats utifrån föreställningar om vad som 

kan vara betydelsefullt för individer och organisationer idag. Spridningen av dessa 

föreställningar skulle även kunna tänkas påverka samhällets syn på att detta är 

egenskaper som kan hjälpa varje enskild individ att förbättra sin prestationsförmåga, 

vilket kan vara lockande bland många som upplever att de vill förbättra sin kapacitet 

i arbetet. I en social värld formas och omformar individer varandra kontinuerligt och 

påverkar därmed varandras föreställningar, normer och värderingar (jfr. Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 
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Kunskaps- och människosyn 

Den människosyn som framträder i de icke vetenskapliga texterna är att människan 

står i centrum och att hon själv kan välja att utveckla sin EI för uppnå effekter såsom 

lycka eller framgång. Detta påminner om den humanistiska människosynen som 

innebär att människor förverkligar sig själva genom utvecklandet av en specifik 

mänsklig värld av social och kulturell art (Bråkenhielm, Grenholm, Koskinen & 

Thorsén, 1991). Vad människan är, blir hon genom det hon själv gör. Inom 

humanvetenskapen menar man att människan bör betraktas som ett subjekt som 

äger frihet (Wenestam & Rosendahl, 2005) och att hon därför kan välja att inhämta 

och utveckla kunskaper om hon själv vill. 

Trots denna syn på människan som en självständig varelse med fri vilja som de icke 

vetenskapliga texterna förmedlar, lever människor i ett samhälle som omformar och 

fostrar dem som lever däri. Utvecklingen sker socialt där människor påverkar och 

påverkas växelvis (jfr. Stensmo, 1991). Vi menar därmed att de icke vetenskapliga 

texterna eventuell kommer att påverka människors syn på EI och därmed styra dessa 

mot ett specifikt beteende. Denna påverkansprocess som sker människor emellan är 

någonting som man även i den humanistiska människosynen lägger stor vikt vid och 

argumenterar för, trots sitt individuella fokus (Wenestam & Rosendahl, 2005). 

De icke vetenskapliga texterna kan även möjligtvis ge uttryck för det nyliberala 

synsätt som sägs vinna ny mark i dagens samhälle (Jansson, 2010). Med en sådan syn 

anses människan ha frihet och rätten att bestämma över sig själv och forma sitt eget 

liv. Människan ska ges möjlighet att forma sitt eget liv efter egna önskemål eller 

värderingar och hon bär ansvar för att styra sitt liv efter hennes val. Med ett nyliberalt 

perspektiv anses marknaden bland annat vara effektiv, rationell och ständigt inriktad mot 

maximal ekonomisk tillväxt (Jansson, 2010, s.10). Detta perspektiv menar vi återges 

även i de icke vetenskapliga texterna som återkommande talar kring effektivitet, 

framgång och lönsamhet som ett resultat av ökad EI. 

Givet resultatet och diskussionen ovan gör vi tolkningen att en samhällssyn 

framträder där individer ansvarliggörs för sitt agerande och sina val (jfr. Lundqvist, 

2010). Vi kan även se en organisationssyn inom vilken anställda ses som en 



37 
 

betydelsefull resurs för att nå organisatoriska mål och framgångar. Detta skulle 

kunna ligga till grund för organisationers ökade intresse för sin inre 

personalkapacitet. Det uttalade sambandet mellan EI och arbetsrelaterade 

prestationer och framgång ger uttryck för att EI ses som ett strategiskt och 

framgångsrikt verktyg för att, prestations- och framgångsmässigt, förbättra 

organisationer och individerna i dessa.   

Metoddiskussion 

Att diskursanalys skulle utgöra studiens kvalitativa metod var från början inte en 

självklarhet, inte heller att webbaserade artiklar och kurshemsidor skulle utgöra 

studieobjekten. Andra metoder för datainsamling diskuterades i inledningen av 

studien, däribland intervju. Trots den påstådda populariteten kring EI menade vi att 

det fanns risker med att använda intervju som datainsamlingsmetod. Den första 

risken vi identifierade var att vi inte skulle kunna lokalisera lämpliga informanter 

som var väl insatta i begreppet. Den andra risken var att vi som undersökare skulle 

kunna färga de informanter med otillräcklig kunskap om och förståelse för 

begreppet, vilket med stor sannolikhet skulle resultera i ett missvisande 

datamaterial. Ju mer vi studerade begreppet EI desto mer komplext upplevde vi det. 

Vårt fokus skiftade till att närmare granska hur begreppet framställs och förstås 

genom att undersöka vad som sägs och hur det sägs i olika texter där kunskapen om 

och förståelsen finns för EI som begrepp. När detta nya intresse väcktes låg 

diskursanalys nära tillhands. 

Som tidigare nämnts finns det ett antal analysverktyg att arbeta med i en 

diskursanalys. Det kan argumenteras för att en annan analysmetod hade varit 

passande för att finna intressanta resultat – istället för den trestegsmodell som 

användes i denna studie – men att använda andra metoder resulterar ofta i att olika 

resultat produceras (jfr. Petrides & Furnham, 2001). Den trestegsmodell som 

användes för att analysera texterna ansågs vara lämplig då varje steg tillät oss att gå 

djupare i texten, vilket resulterade i att både frågeställningarna och syftet kunde 

besvaras. Modellens första steg gav oss en god överblick över de ord som gav EI med 

koppling till en organisationskontext sin mening och betydelse. I steg två – att titta 

på de uttryck som användes i framställningen av EI, samt hur betydelsen av EI 
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motiverades – började vi förstå på vilket sätt de icke vetenskapliga texterna talade 

om och argumenterade kring EI. Detta gav oss en bild av vad som ansågs vara 

problematiskt i organisationer idag och hur EI skulle kunna vara en lösning på denna 

problematik. Steg tre gav oss möjlighet att gå bortom texterna för att se hur de 

beskrev individen och genom detta dra paralleller till några av de värderingar kring 

den människo- och kunskapssyn som uttrycks i dagens samhälle. 

Vi menar därmed att både diskursanalys som teori och metodologi och 

trestegsmodellen som analysmetod var fördelaktigt att använda för denna studie 

eftersom dessa gav oss möjlighet att skapa vårt egna ”paket” (jfr. Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000) av diskursanalytiska perspektiv och verktyg. Dessa verktyg bidrog 

med riktlinjer och tekniker i analysarbetet och hjälpte oss hitta relevant information 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

En forskare kan, som tidigare nämnt, inte ställa sig utanför den diskurs som 

undersöks, utan är i sin forskning samtidigt med och formar den (jfr. Berglund, 

2008). Samtidigt som vi med denna studie syftat till att förmedla den diskursiva 

produktionen av EI har vi på samma gång varit delaktiga i skapandet av och synen 

på den. Trots att vårt resultat kan vara påverkat av den diskurs vi själva varit en del 

av (jfr. Winther Jørgensen & Phillips, 2000) anser vi att studiens resultat varken 

saknar betydelse eller tillförlitlighet. Genom att vi tydligt redogjort och argumenterat 

för vårt val av metod, våra analysverktyg och våra tillvägagångssätt i studien menar 

vi att vi tydliggjort grunden för tolkning av vårt material. 
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Slutsats och fortsatt forskning 

Syftet med denna studie var att granska den diskursiva produktionen av begreppet 

emotionell intelligens och hur det, med koppling till en organisationskontext, 

kommer till uttryck i webbaserade artiklar och kurshemsidor. Detta har granskats 

med hjälp av socialkonstruktivistisk teori och diskursanalys som teori och 

metodologi. 4 kurshemsidor med syfte att förmedla eller sälja EI-tjänster och 7 

webbaserade artiklar utgjorde det datamaterial som analyserats.  

Analysen genomfördes med en egenkonstruerad trestegsmodell som hjälpmedel, i 

vilken innehåll, argument och dekonstruktion utgjorde de tre olika stegen för att 

analysera texterna och för att besvara frågeställningarna i denna studie; 

 Hur framställs EI med koppling till en organisationskontext? 

 Vilka EI-egenskaper uttrycks vara önskvärda med koppling till en 

organisationskontext? 

 Hur argumenteras det för EIs betydelse i organisationer? 

 Vilken kunskaps- och människosyn kommer till uttryck i datamaterialet? 

I framställningen av EI, med koppling till en organisationskontext, har vi funnit att 

det råder en splittrad syn i forskarvärlden på hur begreppet förstås och hur det talas 

kring det. Vissa anser att den emotionella intelligensen är en förmåga medan andra 

anser att EI är en personlig egenskap. Den dominerande synen på EI som framkom 

ur resultatet rör det positiva sambandet mellan EI och framgång, prestation och 

effektivitet. Denna syn delas av somliga forskare medan andra forskare däremot 

framhäver att detta samband inte alls är tillräcklig starkt och empiriskt hållbart för 

att dessa kopplingar skall kunna säkerställas. 

Resultatet visade även att begreppet EI laddats med egenskaper som social 

kompetens, empati, kommunikation, självkännedom och konflikt- och 

stresshantering etc. Dessa egenskaper kan, utifrån ett samhällsperspektiv, ses som 

nödvändiga för att lösa problem som uppstår i dagens arbetsliv. Eftersom 

organisationer är betydligt plattare idag och individerna förväntas arbeta nära 

varandra i team såväl som individuellt, med tuffa kraven som kan skapa stress. 
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Vidare har en dominerande positiv människo- och kunskapssyn framkommit där 

individen framställs som fri och ansvarsfull med en strävan efter självförverkligande. 

Detta kan även tolkas som att den nyliberala synen, som idag vinner ny mark i 

samhället, färgar av sig i de uttryck som förekommer i texterna. Det har dock 

framträtt ytterligare en människosyn där individer, utifrån en organisationskontext, 

endast ses som en resurs för att nå organisatoriska prestationer och framgång. 

Sammanfattning 

Vi har i denna studie urskiljt en övergripande diskurs där EI med koppling till en 

organisationskontext förknippas med egenskaper som sägs leda till framgång, 

effektivitet och prestation. Inom denna diskurs finns det olika positioner med 

stridande åsikter om huruvida detta stämmer eller inte. De icke vetenskapliga 

texterna som analyserats i studien, såväl som några av de vetenskapliga texterna, 

positionerar sig med en syn på EI som en framgångsfaktor. Däremot finns det 

forskning som ifrågasätter detta och hävdar att dessa påståenden inte kan styrkas. I 

den vetenskapliga diskursen har även forskare intagit olika positioner om vad EI är 

och vad det gör.  

Som tidigare sagts riktar sig de icke vetenskapliga texterna mot individer. Dessa ses 

som värdefulla för organisationen att utveckla för att komma organisationen till 

nytta. Det är tydligt att individen ansvarliggörs för sitt agerande och sina val kring 

arbetsutförande och utveckling. Likaså talar texterna om EI som en individuell 

förmåga. Trots att detta begrepp tillskrivs en individs förmåga så finns det 

indikationer på att EI kommer till uttryck i mötet mellan människor. Vi frågar oss 

således om EI enbart är en individuell förmåga – något individer alltid bär med sig – 

eller om EI är något som uppstår i möten människor emellan? Kan denna förmåga i 

sådana fall vara kontextbunden? Med andra ord, ges EI samma värde beroende på 

vilken organisation, organisationsstorlek eller befattning det rör sig om?  

Trots den positiva bild som produceras inom EI-diskursen kan vi dock se en 

problematik med EI som inte berörs i de icke vetenskapliga texterna. Många texter 

talar om EI som en utvecklingsbar förmåga men att känna en känsla på riktigt eller 

att bara visa upp en känsla, exempelvis ett leende, är två helt olika saker. Eller att en 
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individ uppvisar förmågan av att vara empatisk fastän denne egentligen har 

svårigheter med att känna empati. EI skulle, trots dessa positivt laddade ord, även 

kunna användas som ett verktyg i syfte att manipulera individer i en arbetssituation. 

Lärandepotentialen av EI blir därmed intressant att studera, för hur lär sig individen 

att känna en känsla istället för att enbart uppvisa en känsla? 

Förhoppningen med denna studie är att den ska kunna bidra med bättre förståelse 

för hur det talas om EI i organisationssammanhang, samtidigt som studien även ger 

en inblick i vad arbetsmarknaden idag söker för kompetenser och uttrycker som 

svårigheter, samt vilka problem EI förväntas lösa. De ovanstående frågorna skulle 

kunna utgöra grunden för fortsatt forskning på EI i organisationssammanhang.  
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Bilaga A - Förteckning över studieobjekten 

Text 1 - “Emotionell intelligens – humbug eller vetenskap?”  Publicerad: 2010 

http://inspiro-eq.se/2010/eq-och-saljare/ 

Text 2 - “Inspiro” Publicerad: Okänt 

http://inspiro.vpsite.se/Inspiro-erbjuder.html 

Text 3 - “Five key skills for raising emotional intelligence” Publicerad: 

http://www.helpguide.org/mental/eq5_raising_emotional_intelligence.htm 

Text 4 - “Emotional Intelligence – The key to success?” Publicerad: 2012 

http://federerperformance.com/emotional-intelligence-key-success/ 

Text 5 - “Leadership skills & emotional intelligence” Publicerad: 2003 

http://www.ccl.org/leadership/pdf/assessments/skills_intelligence.pdf 

Text 6 - “Emotional Intelligence” Publicerad: 2012 

 http://www.change-management-coach.com/emotional-intelligence.html 

Text 7 - “EQ – Emotionell Intelligens” Publicerad: 2013 

http://learning4u.se/ 

Text 8 - “Human Potential” Publicerad: 2013 

http://www.humanpotential.se/kurs_EQ-program.htm 

Text 9 - “Emotionell intelligens” Publicerad: Okänt 

http://www.tarni.com/fakta/Emotionell%20intelligens.pdf 

Text 10 - “Must have EQ” Publicerad: 2007 

http://proxy.ub.umu.se:2077/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=7f383ab8-d1a0-

4b0d-9d7a-cbfdc3f3e47c%40sessionmgr115&vid=3&hid=114 
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Text 11 - “Går empati och emotionell intelligens hand i hand” Publicerad: 2010-2013 

http://www.sallma.se/nyhetsbrev/gar-emotionell-intelligens-och-empati-hand-i-
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