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RELATIONEN MELLAN EMOTIONELL INTELLIGENS  
OCH LIVSTILLFREDSSTÄLLELSE  

 
 

Alva Forsberg 
 
 

En hög levnadsstandard och materiell välfärd är ingen garanti för att 
människor är lyckliga och tillfredsställda med sina liv. Förmågan att 
ta hjälp av våra känslor kan också påverka vår syn på livet. 
Emotionell intelligens (EI) - förmågan att identifiera och hantera 
emotioner - har visat sig ha en positiv inverkan på 
livstillfredsställelse. Syftet med denna studie var att undersöka detta 
samband utifrån fyra EI-förmågor: uppfatta och använda emotioner 
samt hantera egna och andras emotioner. Vidare syftade studien till 
att undersöka om kön, ålder och utbildning har betydelse för EI. 
Sextio deltagare besvarade självskattningsskalor om EI och 
livstillfredsställelse. Resultatet visade att hög total EI samt alla fyra 
underdimensioner korrelerade signifikant med hög 
livstillfredsställelse, men endast förmågan att hantera egna 
emotioner var en marginellt signifikant prediktor av 
livstillfredsställelse. Det fanns ett positivt samband mellan kön och 
EI men varken ålder eller utbildning var relaterade till EI. 
Resultaten indikerar att en individs förmåga att reglera sina 
emotioner till viss grad gör det möjligt för personen att påverka sin 
livstillfredsställelse.  

 
 
Emotionell intelligens (EI) är ett relativt nytt begrepp som handlar om hur en person 
framgångsrikt använder sig av sina känslor i olika situationer. EI definieras som 
individens möjlighet att tolka och hantera andras känslouttryck samt förmågan att 
hantera och reflektera kring sina egna emotioner. Den som kan använda sig av sina 
emotioner på ett effektivt sätt, exempelvis i arbetet, studier och i det privata livet, 
anses vara emotionellt intelligent (Caruso, Mayer & Salovey, 2008).  
 
Under senare tid har forskningen ökat kring huruvida EI kan användas för personlig, 
social och yrkesmässig framgång. EI har relaterats till goda sociala relationer, bättre 
självkänsla och bättre prestationer i arbetet (Law, Wong, Huang & Li, 2007; Carmeli, 
Yitzhak-Halevy & Weisberg, 2007). Kunskapen har också börjat tillämpas utanför 
den akademiska världen, främst inom arbetslivet och i skolvärlden, i 
kompetensutveckling bland chefer och anställda (Chan, 2008; Caplan & Cherniss, 
2001), genom livskunskap i skolundervisningen eller utbildningsprogram för lärare 
(Brown, Jones, LaRusso & Aber, 2010). Det ökade intresset för EI beror på att 
forskning har visat att EI kan utvecklas med träning och erfarenhet till skillnad från 
mer stabila mått på individuella karakteristika, som personlighet (Reshmi, 2006).  
 
EI lyfts fram som en betydande faktor för individers livskvalitet, välmående och 
framgångar i livet (Roberts, Matthews & Zeidner, 2010). På senare år har strävan 
efter att vara lycklig och tillfredsställd blivit alltmer uppmärksammat och inom den 
positiva psykologin, som fokuserar på hälsofrämjande faktorer istället för 
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sårbarhetsfaktorer (Sheldon & Lyubomirsky, 2006) utgör EI ett värdefullt bidrag 
(Wong, Wong & Chau, 2008).  
 
En central faktor inom den positiva psykologin är att se människor som mer aktiva i 
sitt sätt att bearbeta tankar snarare än passiva och obenägna att påverka sin livsattityd 
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). I denna kontext är våra emotioner centrala, 
eftersom sättet vi bearbetar vår omvärld ständigt formas och förändras av våra 
emotionella tillstånd (Gratch, Clore & Palmer, 2008). Har vi god förmåga att styra 
våra emotioner och anpassa oss till nya situationer har vi också bättre förutsättningar 
att känna oss lyckliga och nöjda med livet i stort (Myers, 2002). Detta gör EI till ett 
relevant begrepp att undersöka i relation till människors livstillfredsställelse, speciellt 
då forskningen kring sambandet är ytterst begränsat (Gallagher & Vella-Brodrick, 
2008).  
 
Emotioner och intelligens 
Det bör betonas att det inte finns någon allmänt giltig definition av varken emotion 
eller intelligens. Redan Darwin (1872/1965), med sin biologiska syn, lyfte fram 
betydelsen av emotioner för överlevnad och anpassning, till exempel vid hot och 
faror. Emotioner beskrivs som en respons på inre eller yttre händelser som påverkar 
en individ. De får en individ att agera utifrån sina medvetna eller omedvetna 
intentioner vilket påverkar tankar, kroppsliga reaktioner och beteenden (Oatley & 
Jenkins, 1996). Emotioner påverkar individerna själva men också deras omgivning, 
vilket förklarar emotioners adaptiva funktion i personliga och sociala sammanhang. 
Inom EI är det just emotionernas roll i självkännedom och relationer till andra som är 
centrala (Caruso, Mayer, & Salovey, 2000). 
 
Emotioners koppling till intelligens började studeras tidigt. När intelligensbegreppet 
växte fram under 1900-talet betonades kognitiva aspekter som minne och 
problemlösning (Spearman, 1904), men också teorier som lyfte fram andra former av 
intelligens. Thorndike (1920) introducerade social intelligens, vilket är förmågan att 
förstå och bemöta andra människor. Gardner (1983) utvecklade de multipla 
intelligenserna, som innefattar intrapersonell och interpersonell intelligens, förmågan 
att förstå sina egna och andras intentioner, motivation och önskningar. En mer 
traditionell syn på intelligens enligt Gardner (1983) handlar om förmågan att flexibelt 
bearbeta information och lösa problem inom bland annat matematik-logik och språk. 
Gardner (1983) menar att denna form av intelligens är begränsad och att 
självkännedom och social förmåga är minst lika viktiga. Hans intra- och 
interpersonella intelligenser ligger till grund för senare modeller av EI (Schutte, et al., 
1998).  
 
Definition av emotionell intelligens 
Mayer och Salovey (1990) var först med att introducera EI-begreppet. De definierar 
EI som ”förmågan att uppfatta, använda, förstå samt hantera kunskapen kring sina och 
andras emotioner för effektiv anpassning och personlig och social framgång” (Mayer 
& Salovey, 1997, sid. 10). Sedan dess har forskningen växt och gett upphov till flera 
definitioner vilket skapat otydlighet inom fältet och hittills finns ingen allmänt 
accepterad definition av EI. Begreppets validitet har därför diskuterats och dess 
mätbarhet har ibland ifrågasatts (Robbins & Judge, 2009). Fokus i forskningen har 
därför legat på att utveckla teorier och mätmetoder, men också gett upphov till olika 
perspektiv (Bar-On, 1997; Goleman, 1998; Caruso et al., 2000). 
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Två dominerande perspektiv kan urskiljas, där det första utgår från EI som förmåga 
(Mayer & Salovey, 1997) och det andra perspektivet bygger på EI som en blandad 
modell (Bar-On, 1997; Goleman, 1998).  Teorin om EI som en förmåga menar att EI 
är en individs kognitiva förmåga att bearbeta emotioner i olika sammanhang (Mayer 
& Salovey, 1997). Teorin om EI som en blandad modell inkluderar även icke-
kognitiva förmågor som sociala färdigheter, motivation och stresshantering (Bar-On, 
1997; Goleman, 1998). 
 
I forskningen har EI mätts på två sätt: med prestationstest och med självrapporter. 
Den förstnämnda mäter EI genom att undersöka en individs aktuella förmågor att 
hantera emotionsrelaterade problem, till exempel genom att bedöma ”rätta” eller 
”felaktiga” emotioner i bilder på ansiktsuttryck eller sociala scenarion (Caruso et al., 
2000). I den föreliggande studien undersöks EI med hjälp av en självrapport, The 
Asesssing Emotions Scale (Schutte et al., 1998) som mäter hur individen själv 
upplever sin förmåga att handskas med emotioner.  
 
Självrapporter har använts i störst utsträckning, men enligt kritikerna påverkas dessa 
av social önskvärdhet (Van der Zee, Thijs & Schakel, 2002). De ifrågasätter också 
huruvida självrapporter mäter en individs reella EI, eftersom dessa mäter individers 
självuppfattning snarare än deras aktuella prestationsförmåga, som anses vara ett mer 
objektivt mått på EI (Robbins & Judge, 2009). Flera självrapporter om EI har också 
visat sig ha delad varians med personlighetsegenskaper i Big Five, som mäter 
personlighetsegenskaperna öppenhet (openess), utåtriktning (extraversion), vänlighet 
(agreeableness), målmedvetenhet (conscientousness) och känslomässig stabilitet 
(neuroticism). Extraversion har befunnits vara relaterad till hög EI och neuroticism till 
låg EI (McCrae, 2000; Petrides & Furnham, 2001) och kritiker menar därför att EI 
mäter redan existerande mått av personlighet (McCrae, 2000). Det finns dock 
omfattande stöd för att EI mäter något unikt utöver Big Five, personlighetsegenskaper 
kan alltså inte ensamt täcka EI-begreppet (Brackett, Mayer & Warner, 2004; Gannon 
& Ranzijn, 2005; Martinez-Pons, 1997). Vidare har självrapporter visats vara lättare 
att använda och enklare att tolka jämfört med prestationstest. Dessa går ut på att 
bedöma det ”rätta” svarsalternativet, att göra korrekta bedömningar av egna och 
andras emotioner i bilder och historier, något som har ifrågasatts, då emotioner är 
subjektiva och därför problematiska att värdera (Robbins & Judge, 2009).  
 
EI och dess centrala förmågor 
I denna studie används Mayer och Saloveys (1990) definition av EI som förmåga. 
Deras teori var den första inom fältet och har fått störst empiriskt stöd i forskningen 
(Sjöberg, 2001). Mayer och Salovey (1990) delar in EI i fyra dimensioner som är att 
uppfatta, förstå, använda och hantera emotioner. Dessa fyra dimensioner innefattar 
vidare sex förmågor som skiljer på förmågan att förstå egna och andras samt hantera 
egna och andras emotioner. 
 
Att uppfatta emotioner är förmågan att korrekt tolka och identifiera emotioner, att 
känna igen känslor och skilja mellan dessa. Att kunna uppfatta sina emotioner handlar 
om att vara medveten om sina känslor och emotionella tillstånd och veta hur de 
påverkar kroppsliga reaktioner och tankar. Att använda sig av emotioner, är förmågan 
att införliva känslorna i tankeverksamheten för att underlätta problemlösning, 
resonerande och beslutsfattande. Emotionerna används för att tänka kreativt och 
flexibelt. Att förstå egna emotioner är förmågan att analysera och tolka deras 
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innebörd, förstå varför de uppstår och varför de förändras. Att förstå andras 
emotioner handlar om att på samma sätt kunna förstå och analysera andras emotioner 
samt icke-verbala uttryck. Att hantera egna emotioner handlar om att styra och 
anpassa sina emotioner i syfte att förbättra dem, kontrollera negativa emotioner och 
förhöja positiva. Det innefattar förmågan att ta ansvar för sina egna känslor och agera 
proaktivt. Att hantera andras emotioner är att hjälpa andra att öka sina positiva 
känslor och reducera negativa känslor. 
 
EI-förmågor mäts utifrån denna teori med The Assessing Emotions Scale, en 
självrapport som har utvecklats av Schutte et al. (1998). Tidiga faktoranalyser av 
skalan har funnit en stark faktor som inkluderar samtliga frågor i testet och skalan har 
därför främst använts för att få ett totalt mått på EI, eller generell EI (Schutte et al., 
1998). Senare faktoranalyser har visat att skalan kan brytas ned i fyra förmågor. Dessa 
är: förmågan att uppfatta, använda, hantera egna samt hantera andras emotioner. 
Förmågan att förstå emotioner ingår inte i testet då faktoranalyser inte kunnat påvisa 
att denna dimension täcks (Anderson, Ciarrochi & Deane, 2002; Austin, Minski & 
Saklofske 2003). Skalan har inte visat sig ha signifikant samband med Big Five vilket 
ger stöd för att skalan inte mäter personlighet (Ciarrochi et al., 2002). 
 
Livstillfredsställelse 
Diener, Suh, & Oishi (1997) beskriver livstillfredsställelse som den kognitiva 
komponenten i subjektivt välbefinnande medan lycka är den emotionella 
komponenten och består av tillfälliga positiva eller negativa känslor. En individ kan 
exempelvis uppleva lycka en dag men känna sig nedstämd nästa dag. 
Livstillfredsställelse däremot handlar om att individen känner en tillfredsställelse med 
livet över en längre period, till exempel under det senaste året och representerar en 
generell upplevelse av lycka. Lycka och livstillfredsställelse relaterar till varandra, 
men Diener et al., (1997) menar att de bör studeras var för sig. I forskningen tenderar 
dock dessa begrepp att användas synonymt med varandra och undersöks ofta 
tillsammans som mått på subjektivt välbefinnande (Lyubomirsky, 2001).  
 
Livstillfredsställelse är ett multidimensionellt och komplext begrepp och det finns 
därför ingen allmänt accepterad definition. Upplevelsen är också i högsta grad 
subjektiv; varje individ vet själv bäst hur nöjd han/hon är med livet (Peterson, Park & 
Seligman, 2005). Livstillfredsställelse beskrivs som en individs kognitiva bedömning 
av i vilken grad individen hittills har uppnått sina behov, mål och önskningar i livet 
(Campbell, 1976). Denna kan vara grundad på en individs egna ideal, men kan också 
avse livstillfredsställelse utifrån specifika områden i livet som till exempel hälsa, 
arbete och sociala relationer (Shin & Johnson, 1978). 
 
Den föreliggande studien utgår från Dieners (1984) definition av livstillfredsställelse 
som är en individs generella tillfredsställelse med livet bedömt utifrån individens egna 
kriterier. Livstillfredsställelse beskrivs som skillnaden mellan en individs 
”idealtillstånd” och personens aktuella livssituation. Ju mindre skillnad - och ju mer 
en individ kan påverka sitt eget liv - desto högre tillfredställelse med livet.  
 
Livstillfredsställelse enligt denna teori mäts genom The Satisfaction With Life Scale, 
utvecklad av Diener, Emmons, Larsen & Griffin (1985). Denna skala är inte knuten 
till ett specifikt område i livet, utan är ett globalt mått, vilket gör den applicerbar på 
olika grupper och kulturer. Specifika mått på livstillfredsställelse har ibland kritiserats 
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för att fokusera på västorienterade värden som till exempel ekonomi eller arbete 
(Myers, 2002). Självrapporter har, i likhet med EI mätningar, visat sig påverkas av 
social önskvärdhet och därför ifrågasatts för deras förmåga att mäta individers reella 
livsattityd (Carstensen & Cone, 1983). Trots detta anses begreppet ha god validitet 
och har visat samband med objektiva faktorer som indikerar livstillfredsställelse som 
till exempel hälsa och låg depression (Arrindell, Meeuswesen, & Huyse, 1991). 

Även personlighetsegenskaper i Big Five har visat sig kunna predicera 
livstillfredsställelse där extroverta individer framförallt upplever större lycka än 
neurotiska (Pavot & Diener, 1993). Bland de yttre faktorerna har socialt stöd visat sig 
vara en stark prediktor av livstillfredsställelse (Froh, Fives, Fuller, Jacofsky, Terjesen, 
Yurkewicz, 2007). En annan faktor är ekonomi som verkar påverka 
livstillfredsställelsen till en viss grad, men handlar då om en grundläggande 
ekonomisk trygghet; ökning av inkomst utöver denna nivå har inte visat sig öka 
livstillfredsställelsen nämnvärt (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999). 
 
EI i relation till livstillfredsställelse 
Både EI- och lyckoforskare hävdar att individers EI borde ha betydande inverkan på 
deras lycka och livstillfredsställelse (Diener et al., 1999; Petrides & Furnham, 2001) 
men trots detta är forskningen mycket begränsad och relativt ny (Gallagher & Vella-
Brodrick, 2008). En del forskare menar att individer med hög EI har bättre kontroll 
över sitt liv, har bättre relationer med andra samt har bättre förmåga att minska 
negativa emotioner vilket borde öka livstillfredsställelsen (Chan, 2008; Schutte et al., 
1998).  
 
Forskning om sambandet mellan EI och livstillfredsställelse har även inkluderat andra 
faktorer som är kopplade till olika mått på välbefinnande. Wong et al. (2008) visade 
till exempel att hög EI var relaterad till högre livstillfredsställelse men också bättre 
förmåga att uppnå uppsatta mål i studier och lägre upplevd maktlöshet i livet. Austin, 
Egan och Saklofske (2005) visade att EI var positivt relaterat till livstillfredsställelse, 
socialt stöd och hälsa medan andra studier har visat att EI predicerar högre 
livstillfredsställelse, mindre ensamhet och depressionsbenägenhet (Dawda & Hart, 
2000; Saklofske et al., 2003; Schutte, Malouff, Simunek, McKenley & Hollander, 
2002).  
 
Studier har visat positiva signifikanta samband mellan EI och livstillfredsställelse 
oberoende av personlighetsdimensioner i Big Five, optimistisk och pessimistisk 
benägenhet samt IQ (Gannon & Ranzijn, 2005; Landa, Lopez-Zafra & Martinez de 
Antoneana, 2006; Martinez-Pons, 1997). Forskarna menar därför att EI står för 
betydande varians i livstillfredsställelse oberoende av välkända begrepp som kan 
förklara en positiv livsattityd och framgångar i livet och menar att EI är en viktig 
faktor för individers tillfredsställelse med livet, men diskuterar inte vidare orsaker till 
sambandet  
 
Gallagher & Vella-Brodrick (2008) visade i sin studie att EI var en signifikant 
prediktor av subjektivt välbefinnande - både livstillfredsställelse och lycka, oberoende 
av personlighet. Vidare fann studien att socialt stöd (från vänner, familj och övriga) 
inte påverkade grad av livstillfredsställelse om EI var hög, men hade en liten positiv 
inverkan (interaktionseffekt) om EI var låg. De menar att socialt stöd kanske inte är 
nödvändigt för att en individ ska känna sig nöjd med livet, något som tidigare påvisats 
(Froh et al., 2007). De hävdar att EI istället kan vara en bättre prediktor av 
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livstillfredsställelse än goda sociala relationer.  
 
EI-förmågor och livstillfredsställelse 
Trots att forskning påvisat starka samband mellan EI och livstillfredsställelse är det 
bara ett fåtal studier som undersökt olika förmågor inom EI och deras prediktiva 
inverkan på hur nöjd en individ är med sitt liv. Ovan nämnda studier har undersökt EI 
i form av generella mått och gör ingen uppdelning mellan förmågor inom EI. 
 
Caruso et al. (2000) menar att de förmågor som borde vara starkast relaterade till 
livstillfredsställelse är förmågan att uppfatta emotioner samt att hantera de egna 
emotionerna och har i sin forskning funnit stöd för detta (Caruso, Mayer & Salovey, 
2004). Orsaken sägs vara att individer med god förmåga att uppfatta emotioner lättare 
kan identifiera och förstå sina egna mål, viljor och intentioner vilket gör att individen 
upplever större kompetens att nå sina mål i livet. De har också lättare att identifiera 
när något är fel, både psykiskt och fysiskt, vilket är centralt för hälsan och 
välmåendet.  
 
Individer med förmågan att hantera sina egna emotioner har lättare att upprätthålla 
positiva känslor och reglera negativa känslor vilket bidrar till en optimistisk 
inställning till livet och bättre förmåga att återhämta sig efter motgångar. De agerar 
proaktivt, det vill säga att de kan förutsäga framtida konsekvenser av sitt beteende och 
tar större ansvar för sin framgång och lycka i livet. Detta förväntas hänga ihop med 
ökad grad av livstillfredsställelse och lägre nivåer av depression. 
 
Palmer, Donaldson & Stough (2002) undersökte förmågan att uppfatta emotioner och 
hantera emotioner genom två olika skalor, men fann endast att förmågan att hantera 
emotioner var en signifikant prediktor av EI. Palmer et al. (2002) använde sig dock av 
en skala som undersökte till vilken grad en individ har svårigheter med att identifiera 
och beskriva sina emotioner. Fokus i skalan ligger på att mäta känslomässig brist 
istället för att direkt mäta hur bra en individ är på att uppfatta emotioner. De menar att 
detta kan vara orsaken till att denna förmåga inte visade sig kunna predicera 
livstillfredsställelse. 
 
Bastian, Burns och Nettelbeck (2005) undersökte alla fyra dimensioner som ingår i 
Mayer och Saloveys (1997) EI-definition genom ett prestationstest. Resultatet visade i 
linje med Palmers et al. (2002) studie att förmågan att hantera emotioner, men också 
att uppfatta emotioner, var signifikanta prediktorer av livstillfredsställelse. Studierna 
gjorde dock ingen uppdelning mellan dimensionen hantera egna emotioner och 
hantera andras emotioner, vilket är betydelsefullt då teorin föreslår att det är förmågan 
att hantera de egna emotionerna som främst borde öka livstillfredsställelsen (Caruso 
et al., 2000).  
 
Kämpfe och Mitte (2009) undersökte däremot EI-förmågan att reglera och hantera 
sina egna emotioner. Studien visade att denna förmåga tillsammans med 
personlighetsegenskaperna extraversion och neuroticism, i Big Five, predicerade 
livstillfredsställelse, men att förmågan att reglera sina emotioner var en starkare 
prediktor än personlighet. Författarna menar därför att individers livstillfredsställelse 
delvis kan förklaras utifrån att individer aktivt styr sina emotioner mot positiva håll 
för att öka sitt välmående.  
 



	   8	  

EI och livstillfredsställelse i relation till kön, ålder och utbildning 
Vad gäller demografiska faktorer har kön och ålder visat sig vara orelaterade till 
graden av livstillfredsställelse (Arrindell et al., 1991). Utbildningsnivå har heller inte 
visat sig påverka graden av livstillfredsställelse (Deniz, Avsaroglu, Engin Deniz & 
Bek, 2010; Zhang & Leung, 2002). När det gäller EI visade en studie (Van Rooy, 
Alonso, Viswesvaran, 2005) att äldre personer hade en högre EI än yngre medan 
andra studier fann att EI var högre hos individer med högre utbildning och längre 
arbetslivserfarenhet (Cherniss & Caplan, 2001; Kaufhold & Johnson, 2005; Sjöberg, 
2008). Sjöberg (2008) menar att erfarenhet i form av utbildning och arbete ger 
individen möjlighet att träna upp sin förmåga att hantera konflikter, relationer med 
andra och pröva sina emotionella reaktioner vilket antas leda till högre EI. Detta 
ligger i linje med Mayer och Saloveys (1997) påstående om att EI ökar med ålder, 
mognad och erfarenhet och är en form av kunskap som kan tränas upp. Tidigare 
forskning har visat att kvinnor har en högre generell EI än män (Saklofske et al., 
2003; Van Rooy & Wiswesvaran, 2004). Bajgar, Chan & Ciarrochi, (2001) fann i sin 
studie att kvinnor var bättre på att uppfatta samt hantera andras emotioner medan män 
var bättre på att använda emotioner. Orsakerna bakom könskillnaderna är inte helt 
klara men vissa menar att detta kan bero på kulturella föreställningar om att kvinnor 
är mer känslomässiga än män vilket i sin tur socialiserar kvinnor till att vara mer 
uppmärksamma på sina egna och andras känslor och behov (Sanchez-Nunez, 
Fernandez-Berrocal, Montanes & Latorre, 2008). Biologiska faktorer som lyfts fram 
är att kvinnor har visat sig uppleva både positiva och negativa emotioner starkare än 
män och därför skulle kunna vara mer mottagliga och reagera starkare inför sina egna 
och andras emotioner (Grossman & Wood, 1993). Utifrån tidigare forskning skulle 
därför kön, ålder och utbildningsnivå kunna påverka grad av EI.  
 
Forskningen har främst undersökt EI som prediktor av livstillfredsställelse utifrån 
generella mått (Wong et al., 2008) och bara i mindre grad undersökt specifika 
förmågor inom EI och huruvida dessa leder till ett tillfredsställt liv (Kämpfe & Mitte, 
2009). Vidare har forskningen inte skilt mellan förmågorna att hantera egna och 
hantera andras emotioner (Bastian et al., 2005). Detta blandade resultat gör det svårt 
att jämföra studierna med varandra och uttala sig om EI:s prediktiva validitet i 
livstillfredsställelse. Mer forskning behövs därför kring de underliggande emotionella 
processerna som bidrar till livstillfredsställelse. Föreliggande studie ska därför 
undersöka huruvida fyra förmågor inom EI, i ett integrerat mått, kan förklara varians i 
livstillfredsställelse. Detta kan öka kunskapen kring vad inom EI som gör människor 
nöjda med sitt liv, en viktig aspekt i subjektivt välbefinnande. Tidigare studier som 
använt sig av The Assessing Emotions Scale (Schutte et al., 1998) har endast 
undersökt relationen mellan EI och livstillfredsställelse utifrån den totala skalan och 
inte undersökt de fyra EI-förmågorna (Austin et al., 2005; Schutte et al., 2002).  
 
Syfte, frågeställningar och hypoteser 
Syftet med denna studie är att undersöka ett samband mellan EI och 
livstillfredsställelse, särskilt utifrån fyra EI-förmågor: uppfatta och använda emotioner 
samt hantera egna och andras emotioner. Vidare avser studien att undersöka 
betydelsen av kön, ålder och utbildning för EI.  
 
Frågeställningarna i studien var: (i) Finns det ett samband mellan EI och 
livstillfredsställelse? (ii) Har någon/några av EI- förmågorna större inverkan på 
livstillfredsställelse? (iii) Har kön, ålder och utbildning betydelse för EI?  
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Hypoteserna i studien är:  
 
(1) Det finns ett positivt samband mellan EI och livstillfredsställelse.  
(2) Att uppfatta emotioner predicerar livstillfredsställelse.  
(3) Att hantera egna emotioner predicerar livstillfredsställelse.  
(4) Det finns ett positivt samband mellan EI och kön. 
(5) Äldre individer har högre EI än yngre. 
(6) Individer med högre utbildning har högre EI än de med lägre utbildning. 
 
 

M e t o d 
 

Undersökningsdeltagare  
Sextio studenter vid Stockholms universitet deltog i undersökningen varav 32 kvinnor 
och 28 män. Deltagarnas ålder varierade från 19-31 år (m = 23,55, s = 2,77). 
Deltagarna rekryterades genom ett tillgänglighetsurval där deltagare som fanns till 
hands och som var villiga att ställa upp utgjorde urvalet. Alla deltagare besvarade och 
lämnade in sina enkäter. 
 
Material  
Undersökningen bestod av två etablerade och valida självskattningsskalor om EI och 
livstillfredsställelse som sammanställts utan hänvisning till vilka frågor som tillhörde 
respektive skala. Enkäten inleddes med demografiska frågor om kön, ålder och 
utbildning och följdes av totalt 38 påståenden som respondenten skulle ta ställning 
till, först gällande EI och slutligen gällande livstillfredsställelse. Bakgrundsfakta som 
ingick i enkäten var deltagarnas kön, ålder och utbildning som avsåg antal terminer på 
universitet eller högskola.  
 
EI mättes med en svensk översättning (Sjöberg, 2001) av The Assessing Emotions 
Scale (Schutte et al., 1998) som mäter självupplevd emotionell intelligens genom 33 
påståenden. Skalan bygger på Mayers och Saloveys (1990) EI- defintion och mäter EI 
genom fyra delskalor. Att uppfatta emotioner (10 items) innehåller frågor som: ”Jag 
känner lätt igen mina känslor när jag upplever dem”. Att använda emotioner (6 items) 
innehåller frågor som: ”När jag känner mig tillfreds har jag lätt att få nya idéer”. Att 
hantera egna emotioner (9 items) innehåller frågor som: ”Jag motiverar mig själv 
genom att föreställa mig ett gott resultat av mina ansträgningar”. Att hantera andras 
emotioner (8 items) innehåller frågor som: ”Jag hjälper gärna andra som är 
nedstämda”. Cronbachs alfa för den totala skalan var i denna studie .88 medan de fyra 
delskalorna (uppfatta, använda, hantera egna och hantera andras emotioner) var .76, 
.67, .74 och .73. Tidigare studier har visat höga reliabilitetsvärden för totalskalan och 
för delskalorna (Ciarrochi et al., 2002). Skalan har även uppvisat en hög test – retest 
reliabilitet och visat konkurrent validitet genom flera andra test som mäter EI. Skalan 
har visat begreppsvaliditet genom dess relation till bättre uppmärksamhet av känslor, 
impulskontroll, självreglering i sociala situationer, närhet och värme i relationer samt 
bättre återhämtning i humör efter ett negativt stämningsläge. Skalan har visat sig vara 
negativt relaterad till oförmåga att uttrycka sina känslor i ord och depression (Schutte 
et al., 1998). Index för totalskalan och dimensionerna beräknades av medelvärden för 
varje skala där höga poäng på testet indikerar en högre grad av EI.  
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Livstillfredsställelse mättes med The Satisfaction With Life Scale (Diener et al., 1985) 
som översattes av författaren och översattes sedan tillbaka på engelska 
(backtranslation) av en annan individ som har engelska och svenska som modersmål, 
därefter gjordes korrigeringar. Skalan bygger på Dieners (1984) definition av 
livstillfredsställelse och mäter global livstillfredsställelse, bedömt utifrån individens 
egna kriterier genom 5 påståenden. Exempel på frågor är ”Det mesta i mitt liv är nära 
mina ideal”, ”Förutsättningarna för mitt liv är utmärkta” och ”Så här långt har jag fått 
de saker jag anser viktiga i livet”. Cronbachs alfa i denna studie var .85, vilket ligger i 
linje med värdet på den engelska versionen av skalan som visat ett värde på .87. 
Skalan har uppvisat en hög test- retest reliabilitet samt visat konkurrent validitet med 
andra test som mäter subjektivt välbefinnande och livstillfredsställelse. Skalan har 
visat begreppsvaliditet genom dess relation till lägre ångest, depression, negativ 
affekt, och bättre hälsa samt högre positiv affekt och extraversion (Diener et al., 
1985). Index beräknades genom medelvärdet av totalpoängen på alla frågor där ett 
högre värde indikerar en högre grad av livstillfredsställelse.  
 
Items i båda skalorna besvarades genom självuppskattning på en likertskala från 1 
(instämmer verkligen inte) till 5 (instämmer verkligen). Frågorna i 
livstillfredsställelse besvarades på en 5-gradig skattningsskala istället för originalets 
7-gradiga skala för  att matcha den med EI-skalans svarsalternativ. 
 
Procedur 
Enkäten delades ut i korridorer vid Stockholms universitet. Undersökningsdeltagarna 
blev muntligt informerade om att testet var frivilligt och anonymt samt att 
självrapporten handlade om emotioner och livstillfredsställelse. Deltagare som befann 
sig i närheten av klasskamrater eller vänner ombads fylla i enkäten i enskildhet med 
lagom avstånd från varandra för att minska risken för påverkan. Enkäten tog 10-15 
minuter att fylla i och efter att respondenterna fyllt i enkäterna samlades de in. 
Deltagarna fick ingen ersättning för sin medverkan. 
 
 

R e s u l t a t 
 
Tabell 1 visar medelvärden och standardavvikelser för variablerna i studien. Pearsons 
korrelationer beräknades mellan alla variabler för att undersöka om det fanns några 
samband mellan EI och livstillfredsställelse, både utifrån totala EI och utifrån de fyra 
delskalorna inom EI samt kön, ålder och utbildning (se Tabell 1).  
 
Det fanns ett positivt signifikant samband mellan total EI och livstillfredsställelse. Ju 
högre total EI en person hade desto större livstillfredsställelse upplevdes.  Alla fyra 
delskalor inom The Assessing Emotions Scale visade även ett positivt signifikant 
samband med livstillfredsställelse. En högre förmåga att uppfatta, använda, hantera 
egna samt hantera andras emotioner hängde ihop med en högre livstillfredsställelse. 
Kön visade ett signifikant positivt samband med EI, det fanns en skillnad i 
medelvärdet där kvinnor (m = 3.99, s = .31) hade något högre EI än män (m = 3.49,  s 
= 0.37) men inget samband fanns mellan kön och livstillfredsställelse. Ålder och 
utbildning var inte relaterade till varken EI eller livstillfredsställelse (Tabell 1). 
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Tabell 1. Pearsonskorrelationer mellan studiens variabler samt medelvärden (och 
standardavvikelser).  
Variabel                               1            2           3             4             5              6            7             8            9         M        (S)        
                                           
1. Kön             
2. Ålder          -.189                  23.55   (2.77) 
3. Utbildning                        .002           .601**      4.65     (3.09) 
4. Livstillfredsställelse         .217           .208        .080                 3.68     (0.76) 
5. EI (total)          .592**      -.031       -.056        .373**      3.76     (0.42) 
6. Uppfatta emotion             .533**      -.132       -.105        .298*  .850**    3.55     (0.52) 
7. Använda emotion          .592**       .112         .096        .299*  .822** .574**       3.93     (0.53) 
8. Hantera egna emotion      .689**     -.103        -.065        .406**  .802* .570**   .690**       3.89     (0.54) 
9. Hantera andras emotion   .597**       .094        -.023        .279*  .792** .566**   .555**    .435**   3.82     (0.49) 
*p < .05  **p < .01 
Man = 1, Kvinna = 2   
N = 60 
 
För att undersöka vilka förmågor i EI som är starkaste prediktorer av 
livstillfredsställelse genomfördes en multipel regressionsanalys (metod Enter). 
Analysen visade (se Tabell 2) att förmågan att hantera egna emotioner var den enda 
prediktorn som närmade sig signifikans och förklarade 12,3 % av variansen i 
livstillfredsställelse. Hela regressionsmodellen var signifikant F(4,59) = 3.00; p <0.05 
och modellen förklarade totalt 18 % av variansen i livstillfredsställelse.  
 
Tabell 2. Resultat av multipel regressionsanalys (enter) i relation till 
livstillfredsställelse. 
Prediktorvariabel   Std. Error Beta t Sig. 
Uppfatta emotioner   .245  .054 .325 .747 
Använda emotioner   .268  -0.38 -.202 .841 
Hantera egna emotioner  .252  .350 1.981 .053 
Hantera andras emotioner  .243  .116 .739 .463 

 
 
D i s k u s s i o n 

 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det finns ett samband mellan EI 
och livstillfredsställelse, särskilt utifrån fyra EI-förmågor (uppfatta, använda, hantera 
egna samt hantera andras emotioner) samt att undersöka om kön, ålder och utbildning 
har betydelse för EI. Korrelationsanalyser visade att totala EI samt de fyra förmågorna 
var signifikant och positivt relaterade till livstillfredsställelse vilket antyder att en 
högre EI hänger ihop med en högre grad av livstillfredsställelse och ger delvis stöd åt 
hypoteserna 1, 2 och 3. Detta är i linje med tidigare forskning som visat att generell 
EI hänger ihop med en positiv livsattityd (Wong et al., 2008). En regressionsanalys 
däremot visade att av de fyra förmågorna inom EI, var endast förmågan att hantera 
egna emotioner en marginellt signifikant prediktor av livstillfredsställelse, vilket var i 
linje med hypotes 3.  Att relation med förmågan att uppfatta emotioner (hypotes 2) 
påvisades i korrelationanalys men inte i regressionsanalys kan bero på det låga antalet 
individer i proportion till antalet prediktorer. Även relativt höga samband mellan 
underdimensionerna i EI (multikollinearitet) kan ha påverkat resultatet av 
regressionanalysen. 
 
Att förmågan att uppfatta emotioner inte visade sig predicera livstillfredsställelse till 
skillnad från Bastians et. al. (2005) studie kan också bero på att de använde sig av ett 
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prestationstest av EI, medan föreliggande studie använde en självrapport. Denna 
fångar självupplevd förmåga att uppfatta emotioner och kräver att individen korrekt 
kan skatta sin EI. Respondenternas självuppfattningar kan skilja sig från deras 
presterande EI-förmåga vilket kan vara en orsak till skillnaden i resultaten. Resultaten 
i denna studie är dock i stort konsistenta med tidigare forskning som visat att EI 
generellt, men framförallt förmågan att reglera och hantera de egna emotionerna 
predicerar livstillfredsställelse (Kämpfe & Mitte, 2009). 
 
Livstillfredsställelse kan påverkas av både inre och yttre faktorer. Därför kan 
resultatet ge en indikation på att en individs inre förmågor att reglera sina emotionella 
tillstånd möjligen är viktigare för att en individ ska känna sig nöjd med livet än 
förmågan att hantera andras känslor och reaktioner. Diener (1984) menar att individer 
som upplever sig ha kontroll över sitt liv och har möjlighet att påverka det, också 
upplever större livstillfredsställelse. Att kunna styra sina känslor i en positiv riktning 
kan därför tänkas vara en bidragande orsak till att vissa är lite nöjdare med livet än 
andra.  Dock var denna förmåga endast en marginellt signifikant prediktor och för att 
kunna dra direkta slutsatser om detta krävs fler och större undersökningar.  
 
Det fanns ett starkt positivt samband mellan kön och EI vilket bekräftar hypotes 4. 
Kön har betydelse för EI vilket ger stöd åt tidigare forskning. Även om kvinnor hade 
något högre medelvärde än män går det inte att uttala sig om denna skillnad är 
signifikant då detta inte undersöktes.  
 
Varken ålder eller utbildning visade sig ha några samband med EI och således fick 
inte hypoteserna 5 och 6 stöd. Detta talar emot Mayer och Saloveys (1997) teori om 
att EI borde öka med ålder och erfarenhet, men även emot forskning som visat att 
äldre personer har en högre EI (Van Rooy et al., 2004) samt att EI ökar med 
utbildningsnivå (Kaufhold & Johnson, 2005; Sjöberg, 2008). Beträffande ålder 
bygger tidigare studier på ett större urval med större åldersspridning medan den 
föreliggande studien bestod av ett litet urval i åldersgruppen 19-31 år.  
 
Reliabilitet, validitet och begränsningar i studien  
Reliabiliteten av The Assessing Emotions Scale var hög, utom i delskalan Använda 
emotioner som låg under den acceptabla Cronbachs alfa nivån, vilket kan bero på det 
låga antalet item i delskalan. En annan begränsning med testet är att det inte helt 
täcker Mayer och Saloveys (1990) EI-defintion eftersom förmågan att förstå 
emotioner inte ingår i skalan. Detta kan medföra en risk att missa värdefull 
information om fenomenet. 
 
EI-begreppet är relativt nytt och validitetsproblem i konstruktionen av mätinstrument 
har tidigare påtalats eftersom det finns olika EI-perspektiv (Robbins & Judge, 2009). 
Det är därför möjligt att mätmetoden i form av självrapport i denna studie, inte lyckats 
fånga EI på ett heltäckande sätt. Ett annat tänkbart problem kan vara att vissa frågor i 
EI-skalan förutsätter att respondenten kan förlita sig på sitt minne när det gäller att 
komma ihåg tillfällen som han/hon exempelvis använt sig av sina emotioner för att 
tänka mer kreativt eller för att hantera en motgång. Minnet är inte alltid tillförlitligt 
och kan förvrängas när det gäller händelser långt tillbaka i tiden. Detta i kombination 
med att frågorna i EI-skalan inte är relaterade till specifika scenarion kan göra det 
svårt för respondenten att svara sanningsenligt och därmed påverka validiteten. 
Skalan anses dock ändå ha acceptabel validitet och har använts i stor utsträckning 
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inom EI-fältet (Schutte et al., 1998). 
 
The Satisfaction With Life Scale uppvisade en hög reliabilitet. Det är inte knutet till 
specifika områden i livet utan fokuserar på individens subjektiva bedömning. Detta 
gör testet applicerbart på olika individer och kulturer då uppfattningen kring framgång 
i livet kan skilja sig mellan människor. Öppenheten kan dock leda till större osäkerhet 
kring vad olika individer lägger i begreppet livstillfredsställelse och hur de tolkar 
påståendena i testet.  
 
En viktig sak att nämna är att både EI och livstillfredsställelse är positivt associerade 
ämnen vilket gör att social önskvärdhet kan ha präglat deltagarnas svar. Att vara 
emotionellt intelligent i sociala och personliga sammanhang samt känna sig nöjd med 
sitt liv är värden som de flesta strävar efter att uppnå. Bilden som andra har av 
individerna kan även ha påverkat respondenternas skattning då vi tenderar att 
påverkas av omgivningens syn på oss. Respondenterna uppmanades dock att svara på 
ett sådant sätt som bäst beskriver dem själva. Dessutom var testet anonymt, vilket 
minskar risken för deltagarna kan ha anpassat sina svar.  
 
Studiens statistiska validitet och externa validitet, möjligheten att generalisera till 
andra grupper i populationen, var i denna studie begränsade då urvalet var relativt litet 
och endast bestod av studenter med en låg medelålder. Deltagarna rekryterades 
genom ett tillgänglighetsurval framför ett slumpmässigt urval, vilket visar på 
ytterligare en begränsning. Det är också viktigt att nämna att studiens resultat bygger 
på korrelationer som inte kan ange kausala relationer. Reciprocal riktning i 
sambanden och andra bakomliggande faktorer kan tänkas vara involverade och därför 
bör slutsatser dras med försiktighet.  
 
Framtida studier 
Ett problem inom EI-fältet handlar om hur begreppet definieras och hur det mäts. 
Eftersom det finns flera definitioner och mätinstrument kan dessa ge olika resultat. I 
denna studie användes en självrapport, men validiteten i framtida studier skulle kunna 
stärkas genom att även inkludera ett prestationstest samt andra EI-mått i 
undersökningen. The Assessing Emotions Scale kan även användas som ett 
interbedömarmått och studiens reliabilitet skulle kunna styrkas med hjälp av att 
individens vänner och familj skattar hans/hennes EI för att få en bättre bild om svaren 
stämmer överens med varandra. Även social önskvärdhet borde kontrolleras för att 
öka studiens tillförlitlighet då EI och livstillfredsställelse visat sig påverkas av detta 
(Carstensen & Cone, 1983; Van der Zee et al., 2002). 
 
Livstillfredsställelse är ett relativt stabilt mått men har visat sig påverkas vid stora 
förändringar eller viktiga händelser som en död eller skilsmässa (Diener et al., 1985). 
Lackland Sam (2001) visade i en studie att internationella studenter som flyttat till ett 
nytt land upplevde en lägre livstillfredsställelse än infödda på grund av stress i form 
av svårigheter med språket, problem med att hänga med i studierna och att skaffa 
vänner. Att inkludera både internationella och svenska studenter samt använda sig av 
en longitudinell design skulle därför öka studiens generaliserbarhet. Ett slumpmässigt 
urval med fler undersökningsdeltagare och större åldersspridning skulle även öka den 
externa validiteten.  
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Att vidare undersöka kvalitativa skillnader mellan män och kvinnor i EI skulle vara av 
intresse för framtida forskning. Eftersom män har uppvisat bättre förmåga att använda 
sig av emotioner i beslutsfattande medan kvinnor visat sig vara bättre på att hantera 
andras emotioner (Ciarrochi et al., 2001) och ha större empatisk förmåga än män 
(Fernandez-Berrocal & Extremera, 2005), skulle det vara intressant att undersöka om 
män och kvinnor skiljer sig åt när det gäller val av engagemang i olika aktiviteter i 
arbete eller fritid som de upplever starkare emotionellt för.  
 
Viktigt att betona är att livstillfredsställelse är ett komplext och multidimensionellt 
begrepp som inte endast kan förklaras utifrån en enskild variabel.  Faktorer som 
socialt stöd och personlighet har tidigare visat sig kunna predicera livstillfredsställelse 
(Pavot & Diener, 1993; Froh et al., 2007). Genom att inkludera dessa faktorer 
tillsammans med EI kan resultatet ge en mer heltäckande bild av hur dessa begrepp 
relaterar till varandra. Hur vi uppfattar vår EI och livstillfredsställelse bygger 
dessutom på subjektiva uppfattningar, vilket gör att statistiska samband förmodligen 
inte fullt ut fångar dessa begrepp eller ger entydiga svar. En kvalitativ undersökning 
skulle därför kunna ge en djupare inblick i personers tankar och känslor kring EI och 
livstillfredsställelse. 
 
Sammanfattning och slutsats 
Studien visar att emotionell intelligens samvarierar med en positiv livsattityd där 
förmågan att hantera de egna emotionerna har en mer framstående betydelse för 
livstillfredsställelsen. Kön har också ett positivt samband med EI viket är i linje med 
tidigare forskning. Resultaten indikerar att en individs förmåga att reglera sina känslor 
och emotionella tillstånd till viss grad gör det möjligt för personen att påverka sin 
livstillfredsställelse. Detta kan vara viktigt att undersöka vidare eftersom teorin och 
tidigare forskning antyder att emotionell intelligens går att träna upp (Mayer & 
Salovey, 1997; Reshmi, 2006). Detta skulle i så fall kunna leda till att det även går att 
träna sig i att uppleva en högre tillfredsställelse med livet. Sådana resultat skulle vara 
betydelsefulla för studenters, men också andra gruppers, välbefinnande och antas leda 
till att man fungerar bättre i studiemiljön, arbetslivet och i privatlivet. 
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