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Emotionell intelligens (EI) har beskrivits som en betydelsefull 

egenskap för att nå framgång i livet. Det saknas dock tillräcklig 

kvalitativ forskning ur rekryterande chefers perspektiv för att belysa 

dessas uppfattningar om EI. Studien undersöker genom intervjuer med 

mellanchefer på större arbetsplatser hur viktigt EI subjektivt uppfattas 

vara hos de anställda, och hur man går tillväga för att avgöra nivån av 

EI hos en sökande kandidat. Svaren analyserades med utgångspunkt ur 

fenomenologin och resultaten antyder att EI betraktas som mycket 

viktigt, och där självinsikt framträder som en särskilt betydelsefull 

aspekt av begreppet. Metoderna för att bedöma EI hos den sökande 

tycks variera beroende på typ av verksamhet, dock anser samtliga 

deltagare att det krävs flera informationskällor. Studien bidrar med att 

komplettera existerande forskning med nya insikter. 

 

 

Emotionell intelligens är ett begrepp som under de senaste två decennierna fått stort 

genomslag, inte minst genom Daniel Goleman som i sin populärvetenskapliga bok tar 

upp hur kritiskt emotionell intelligens är för att lyckas i studier, arbetslivet, relationer, 

och så vidare (Goleman, 1995). Begreppet har fått många olika namn såsom ”EQ” eller 

”social kompetens”, men i denna uppsats används uteslutande förkortningen ”EI” som 

synonym till emotionell intelligens. Personer med hög EI anses vara bra på att förstå 

andra människors känslor, bygga relationer samt vara empatiska och stresståliga (Bar-

On, 2010). Detta tyder på att denna form av intelligens eller kompetens borde vara 

viktig för chefer inom branscher där man förutsätts kunna samarbeta, ge service, 

medverka i möten, och skapa värdefulla kontakter med nya människor samt behålla och 

vårda dessa kontakter. Inom branscher där en eller fler av dessa kompetenser krävs kan 

man då tänkas sträva efter att hitta personal med så hög nivå av EI som möjligt vid 

tillsättningen av nya tjänster. Majoriteten av de studier som bedrivits inom området har 

främst utforskat EI ur ett normativt perspektiv, där tester för mätande av EI framstår 

som utbrett hos rekryterande verksamheter, vilket dock inte bevisats i empirin 

(Andersson & Tilfors, 2015). I de vetenskapliga databaserna hittas främst forskning om 

betydelsen av EI för att lyckas i arbetslivet, exempelvis vad gäller samarbete och 

ledarskap, samt vilken mätningsmetod för EI som är mest rättvisande att använda 

exempelvis för chefer när de vill hitta lämpliga kandidater. Det finns inte tillräckligt 

med kvalitativa empiriska studier kring tankegångarna hos de individer i 

mellanchefsposition (vilka ofta inte är specialiserade på rekrytering och vilka inte har 

för vana att använda EI-test) som fattar beslut om rekrytering av kandidater till sina 

team; hur de uppfattar vikten av EI och hur de gör för att få uppfattning om förekomsten 

av denna. Denna studie ämnar belysa mellanchefers syn på EI med hjälp av intervjuer 

med ett antal utvalda mellanchefer i Stockholm; hur går de tillväga för att få kunskap 

om nivån av emotionell intelligens hos en potentiell ny medarbetare?
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Definition och mätning av EI  

Trots den omfattande forskning som gjorts av EI så saknas en enhetlig definition av 

begreppet. I huvudsak är det två definitioner som fått genomslag: Mayer och Saloveys 

(1990; 1997) samt Bar-Ons (1997). De första att definiera begreppet emotionell 

intelligens var Salovey och Mayer (1990), som ville utveckla begreppet ”social 

intelligens” vilket ansågs vara alltför brett och mångtydigt. Definitionen av social 

intelligens som ”förmågan att förstå och hantera människor” (Salovey & Mayer, 1990) 

ansågs exkludera förmågan att förstå och hantera känslor hos sig själv och andra. 

Forskarna introducerade därför begreppet EI och förklarade detta som förmågan att 

identifiera och hantera känslor hos sig själv och andra. De upptäckte dock senare att 

denna version hade svagheter då den enbart handlade om att uppfatta och använda 

känslor, snarare än att medvetet och reflekterande tänka kring känslor (Salovey & 

Mayer, 1997). Deras uppdaterade definition, kallad ”ability model”, inkluderar en mer 

komplex nivå av EI, där begreppet förtydligas som en kombination av intelligens och 

känsla. I denna modell identifierades fyra olika huvudgrenar av emotionell intelligens; 

förmågorna att uppfatta och uttrycka, förstå, kontrollera samt konstruktivt kunna 

använda känslor (Salovey & Mayer, 1997).  

 

Figur 1 

  

 

Salovey och Myer (1997) tog fram en modell där var och en av dessa fyra områden i sin 

tur fick fyra underliggande grenar, där grenen längst till vänster representerade den 

tidigaste och mest grundläggande förmågan, och grenen längst till höger den mest 

utvecklade och komplexa förmågan. Så till exempel vad gäller förmågann att uppfatta 

och uttrycka känslor, så är den första undergrenen förmågan att identifiera känslor hos 

sig själv medan man i den andra grenen även kan uppfatta känslor hos andra. I den 

tredje grenen kan man uttrycka känslor och behov relaterade till dessa, och i den fjärde 

och sista grenen kan man bedöma ifall identifierade känslor hos sig själv och andra är 

passande och äkta eller inte (se Figur 1, tolkad enligt Salovey & Mayer, 1997). 

Samtliga områden av EI växer och utvecklas således med ålder, erfarenhet och rätt 

förutsättningar: från de mest basala förmågorna till vänster, mot de mer komplexa åt 

höger i figuren.  

Denna definition (Salovey & Mayer, 1997) kan sägas beskriva EI utifrån ett antal 

förmågor hos en individ vilka utvecklas och anpassas genom sociala situationer; den hör 

därför till vad som inom teorin kallas ”ability based model”, och ligger till grund för 

Mayer-Salovey-Caruso’s Emotional Intelligence Test (MSCEIT) där man testas genom 

att utföra ett antal uppgifter kopplade till var och en av de fyra grenarna av emotionell 

intelligens. För exempelvis den första grenen, som handlar om att uppfatta känslor, 

kunde en uppgift vara att identifiera känslouttyck i främmande människors ansikten 

(Mayer, Salovey & Caruso, 2002).  

Bar-Ons (1997) definition, vilken förutom förmågor också innefattar egenskaper, kan 

kategoriseras som en ”mixed model” (Mayer m. fl., 2000). Bar-On (1997) beskriver EI 
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som förmågorna att vara medveten om egna och andras känslor, förstå sina styrkor och 

svagheter, uttrycka känslor på ett lämpligt sätt samt skapa konstruktiva, hållbara 

relationer till andra. För att kunna hantera personliga, sociala och omvärlds-relaterade 

förändringar och flexibelt kunna anpassa sig till nya situationer och miljöer, så bör man 

förutom att kunna hantera känslor på ett effektivt sätt även ha vissa personliga 

egenskaper, såsom optimism, ett positivt förhållningssätt samt ”själv-motivation” 

(refererat till Bar-On, 1997, i Bar-On, Maree & Maurice, 2007, s.2).  Bar-On (1997) 

definierar EI som en samling förmågor och egenskaper indelade i ett antal 

huvudkategorier där varje kategori i genomsnitt har tre underliggande egenskaper såsom 

självmedvetenhet, impulskontroll, problemlösningsförmåga, flexibilitet, empati, eller 

optimism. Denna modell är underlaget för ett av de vanligaste självskattningstesten för 

mätande av emotionell intelligens; ”EQ-i” (Bar-On, Maree & Maurice, 2007).  

Det första självskattningstestet för mätande av EI som fick stort genomslag är framtaget 

av Schutte (1998). Han bearbetade Salovey och Mayers (1990) definition av Emotionell 

intelligens och framställde denna enligt tre kategorier: anpassningsbara förmågor, 

bedömning och uttryck av känslor, reglering av känslor och tillvaratagande av känslor i 

problemlösning. Han menade att nivån av emotionell intelligens var möjlig att mäta 

tillförlitligt genom ett självskattnings-test, och tog fram ett formulär med olika 

påståenden vilka baserades på Salovey och Mayers (1990) definition samt kunde 

fördelas in i någon av de tre olika kategorierna som Schutte själv tagit fram.  Deltagarna 

fick svara på en fem-poängskala hur pass väl påståenden såsom ”jag vet när jag kan tala 

om personliga problem med andra” och ”jag är medveten om de icke-verbala 

meddelanden som andra skickar” stämde överens med dem själva (Schutte et al., 1998). 

Schutte lyckades med detta skapa en effektiv mätning av EI vilken uppvisade, även i 

senare studier, god reliabilitet och validitet (Carmeli, Yitzhak-Halevy och Weisberg, 

2007; Schutte, 1998).  

 

I sin diskussion påpekar dock Schutte att medan testet är mycket värdefullt för individer 

som önskar få en uppfattning om sin nivå av EI, så är det desto mindre användbart som 

en metod för att välja ut individer för anställning. Detta eftersom testet är ett 

självskattningstest vilket gör det möjligt att manipulera sitt resultat (Schutte, 1998). 

Risken med det sistnämna bestyrktes senare av Sheldon, Dunning och Ames (2014) 

vilka upptäckte att individer med låg nivå av EI grovt överskattade sin egen förmåga. 

Nackdelarna med självskattningstest har även tagits upp i ett flertal andra vetenskapliga 

artiklar, till exempel av Mayer, Salovey och Caruso (2004) som försvarade sitt 

MSCEIT-test (vilket till skillnad från att uppskatta var man ligger på en skala innebär 

att utföra uppgifter som bedöms objektivt) och av Copestake, Gray & Snowden (2013) i 

en studie av fängelseinterner vilken visade på att de som har en låg nivå av EI ofta tror 

sig ha en mycket högre nivå av detta än vad de faktiskt har.  

 

Det pågår fortfarande forskning och diskussion kring vilken definition av EI som är 

mest användbar och som vid mätning visar på högst validitet och reliabilitet. Ybarra, 

Kross och Sanchez-Burks (2014) presenterar ett förslag på ett nytt koncept där man 

integrerar tre faktorer vilka inte tidigare tagits hänsyn till i definitionen av EI: 

automatiska respektive medvetna kognitiva processer (varav de automatiska processerna 

tidigare förbisetts vid studerande av EI), motivation (betydelsen av personliga mål för 

aktivering av EI samt viljan att utveckla sin nivå av EI) och kontext (det att en person 
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kan visa på olika nivåer av EI beroende på social situation och tid). Forskarna hänvisar 

till studier som visar att även om en person får höga testresultat vid mätande av EI-

förmågor som exempelvis emotionell kontroll, så kommer dessa förmågor i praktiken 

inte att implementeras ifall personen inte också har motivation, vilket i sin tur triggas av 

olika personliga mål såsom att få en anställning. Vidare har man sett att personer med 

jobb som involverar ”emotional labor”, alltså frekvent kontakt med andra människor i 

exempelvis vård – och läraryrken, tenderar att prestera bättre ifall de har en högre nivå 

av EI (Joseph & Newman, 2010, refererad i Ybarra, Kross & Sanchez-Burks, 2014). 

Detta kan indikera att EI därmed kan ”aktiveras” beroende på hur viktigt det är i den 

sociala kontext man befinner sig (Ybarra, Kross & Sanchez-Burks, 2014).  

 

Att utveckla EI 

Frågan har länge varit huruvida emotionell intelligens är något man föds med, och kan 

likställas med personlighet, eller ifall det är egenskaper som utvecklas genom 

uppväxten och som går att förbättra genom hela livet. Empirin tycks visa att miljön 

spelar en mycket viktig roll för utveckling av EI redan under ett barns första skolår; 

Petrides et al. (2006) utforskade den emotionella intelligensens påverkan på skolbarns 

sociala relationer och fann att barn som i tester uppvisade höga nivåer av EI oftare 

betraktades mer positivt av sina klasskamrater och lärare än barn med låga nivåer av EI; 

exempelvis blev de i högre utsträckning uppfattade som bra på att samarbeta och att 

leda andra. Det var dessutom mindre sannolikt att dessa barn sågs som aggressiva, 

osjälvständiga och störande. Egenskaper kopplade till emotionell intelligens verkar 

alltså uppskattas i skolan både av lärare och klasskamrater, och vidare diskussioner har 

förts gällande huruvida dessa egenskaper är medfödda eller adopterats som ett sätt att 

öka i popularitet. 

 

Nelis et. al (2009) testade huruvida EI kunde tränas upp hos unga vuxna. Man hade en 

experimentgrupp som fick genomgå ett empiriskt träningsprogram med syftet att 

förbättra dess EI, baserat på Salovey och Mayers (1997) definition. Deltagarna fick 

bland annat lektioner i förståelse och analysering av känslor, samt fick delta i rollspel 

och gruppdiskussioner. Resultatet visade att experimentgruppen, även sex månader efter 

träningen, hade ett signifikant högre EI- testresultat än kontrollgruppen. Andra studier 

har bekräftat att alla spektrum av emotionell kompetens går att lära sig och utveckla om 

rätt förutsättningar finns redan i tidig ålder; först genom föräldrars förmåga att 

uppmärksamma och bekräfta barnets känslor samt sätta gränser, sedan genom samspelet 

med syskon och andra barn och vuxna, samt i en skolmiljö där lärarna aktivt arbetar 

med att utveckla EI både hos sig själva och hos eleverna (Bar-On, Maree & Maurice, 

2007).  

 

Det har även forskats kring hur kön påverkar EI. Santesso, Reker, Schmidt och 

Segalowitz (2006) utforskade hur EI påverkas av EEG-aktiviteten i frontaldelen av 

hjärnan. Resultatet visade på att ett utåtagerande beteende kunde associeras med låg EI 

och det antydde även att män hade något lägre nivå av EI än kvinnor. Det hittades dock 

inte något samband mellan EI och EEG-aktivitet i frontaldelen av hjärnan, vilket tyder 

på att flickor inte föds med högre EI än män utan utvecklar en högre nivå av denna 

genom yttre faktorer, såsom omgivningens högre förväntningar på kvinnors emotionella 

kompetens jämfört med mäns. Detta stödjer därmed Ybarra, Kross och Sanchez-Burks 

(2014) idé om motivationens och kontextens betydelse för att utveckla EI.  
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EI och välbefinnande i arbetslivet 

Flertalet studier som visar på att människor med hög nivå av EI har lättare att lyckas i 

studier och göra karriär, blir mer framgångsrika ledare, har lättare att hantera stress och 

konflikter, etcetera har genomförts de senaste decennierna (Goleman, 1995; 1998a, b; 

Bar-On, Maree & Maurice, 2007; Mathew & Gupta, 2015). Goleman (1995) menar att 

EI blir allt viktigare ju högre upp i en organisation man kommer eftersom arbetet blir 

mer komplicerat. Han hänvisar bland annat till forskning gjort på amerikanska 

diplomater, där de effektivaste hade förmågan att exempelvis kunna avläsa emotionella 

budskap hos människor med helt annan bakgrund än sig själva.  

 

På arbetsplatsen kännetecknas en hög nivå av EI, eller EQ som Wennberg (2000) kallar 

det, av att man har förmågan att ta ansvar för sina handlingar, att man kan samspela 

socialt med andra människor, behålla sin integritet och självrespekt samtidigt som man 

respekterar andra, och att man kan använda sig av känslor på ett konstruktivt sätt istället 

för att falla offer för dem (Wennberg, 2000). Förmågan att känna empati är centralt för 

EI, men därmed inte sagt att detta innebär att man måste vara medkännande. Empati 

handlar om att förstå och dra slutsatser om vad andra kan tänkas känna, och är inte 

samma sak som att ha sympati för någon. Därför skulle det i teorin vara möjligt även för 

personer med så kallade anti-sociala eller psykopatiska drag att ha en hög nivå av EI, 

något som har fått ett visst stöd i empirin (Copestake, Gray & Snowden, 2013).  

 

Motivation är en central egenskap för EI då den reglerar vår förmåga att ta ansvar för 

våra handlingar samt kontrollera våra impulser (Ybarra, Kross & Sanchez-Burks, 2014). 

I de flesta yrken är det mycket viktigt att man kan ”behärska” sig när man till exempel 

blir provocerad eller arg, eller när man möter hot av olika slag. Copestake, Gray & 

Snowden (2013) undersökte förekomsten av EI bland kriminella psykopater. De testade 

hypotesen att psykopati generellt innebär låg EI, men resultatet visade att hypotesen inte 

helt ut kunde bevisas och att det faktiskt verkar vara så att vissa aspekter av psykopati 

kan associeras med en hög nivå av EI. Främst är det förmågan att identifiera 

känslouttryck hos andra där psykopater tycks vara bättre än genomsnittet. Dock är de 

sämre än genomsnittet på att förstå och hantera känslor. Forskarna upptäckte också att 

en hög nivå av IQ var korrelerat med hög nivå av EI. Däremot tenderade de deltagare 

som hade lågt IQ i hög grad att självskatta sin emotionella intelligens som högre än den 

faktiskt var, vilket tyder på en grandios självuppfattning samt avsaknad av självinsikt 

hos dessa vilket stämmer med symptomen för psykopati (Hare, 2003, refererad i 

Copestake, Gray & Snowden, 2013).  

 

Det är inte enbart kriminella psykopater som skattar sin egen emotionella kompetens 

som högre än vad den faktiskt är, denna bias förekommer även hos friska individer. 

Sheldon, Dunning och Ames (2014) ämnade undersöka ifall Dunning-Kruger effekten, 

vilken i princip innebär att lågpresterare är oförmögna att förstå sin egen inkompetens 

(Kruger & Dunning, 1999), även kunde appliceras på EI. Deltagarna i studien (Sheldon, 

Dunning & Ames, 2014), samtliga studenter på Master-nivå, fick dels göra EI-testet 

MSCEIT, och dels fylla i ett självskattningsformulär för att skatta var man trodde att 

man låg på EI-skalan. Det visades att de som hade lägst EI gravt överskattade sina egna 

testresultat på MSCEIT medan topp-presterarna var duktigast på att gissa var på skalan 

de låg; de tenderade till och med att svagt underskatta sin nivå av EI. Studien visade 

också att vid återkoppling till deltagarna om deras resultat, så visade lågpresterarna låg 
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tillit till testets resultat och lågt intresse för att förbättra sin EI och utveckla sig själva, 

medan ju högre EI man testade för, desto starkare vilja visades paradoxalt nog till att 

ytterligare utveckla sin EI.  

 

Buda, Eisner och Lenaghan (2007) upptäckte att när det gäller att balansera arbete med 

familjeliv uppstår konflikter mer sällan bland personer som har hög nivå av EI och att 

denna egenskap dessutom hjälper till att skydda ens välmående i situationer av konflikt i 

balansen mellan arbete och familj. I studien fick 205 arbetstagare svara på hur de 

upplevde att jobb och familjeliv gick ihop, och sedan mättes deras allmänna 

välbefinnande och deras EI. Resultatet visade att de personer med en hög nivå av EI 

som upplevde konflikt mellan jobb och familjeliv hade ett signifikant högre 

välbefinnande än personer med låg EI som upplevde samma typ av konflikt. Bland dem 

som inte upplevde problem med att balansera familje- och arbetsliv konstaterades också 

ett allmänt högre välbefinnande hos dem med hög EI jämfört med dem med låg EI 

(Buda, Eisner & Lenaghan, 2007). I en annan studie av den emotionella intelligensens 

roll för en persons psykologiska välbefinnande (Carmeli, Yitzhak-Halevy och 

Weisberg, 2007) användes Schuttes skala (1998) igen. Anställda vid fem olika 

organisationer fick fylla i varsitt frågeformulär vid två tillfällen. Resultatet av studien 

var som väntat att EI spelade roll för en persons allmänna psykologiska välbefinnande 

och att individer som rapporterade högre nivåer av EI också rapporterade högre grad av 

livstillfredsställelse och självkänsla. Detta resultat styrktes i en annan studie samma år 

där det undersöktes i vilken utsträckning EI påverkar lärares tillfredsställelse i arbetet, 

samt hur de hanterar positiva och negativa känslor (Kafetsios och Zampetakis, 2007). 

Resultatet visade på ett signifikant positivt samband mellan egenskaper associerade med 

EI och hur tillfreds man var med sitt arbete, hur man lät sig påverkas av positiv och 

negativ affekt på arbetet samt att hanterandet av känslor, en viktig dimension av EI, i 

hög grad påverkade jobbtrivseln. Forskarna fann att förmågan att läsa av andras känslor 

påverkade kvinnors jobbtrivsel i högre grad än mäns; annars visades inga statistiskt 

säkra könsskillnader gällande EI och tillfredsställelse på arbetet.  

 

De empiriska resultaten av tidigare forskning tyder alltså på att EI har en stor betydelse 

både vad gäller prestation och välbefinnande på arbetet. Detta tyder på att det borde 

vara mycket viktigt för chefer att rekrytera medarbetare som visar på höga nivåer av EI; 

ett antagande som stärkts i en studie gjord av fackförbundet ST. Man undersökte 

rekryteringsbehovet inom den statliga sektorn (Framtidsjobb i staten, ST: 2009) och 

frågade genom en enkätundersökning ett antal rekryteringsansvariga inom myndigheter, 

universitet/högskolor och statliga bolag om det framtida behovet av att anställa, vilka 

yrken som kommer efterfrågas och vilka egenskaper och meriter som värdesätts mest. 

Resultatet för det sistnämnda visar att de egenskaper hos arbetssökande som värdesätts 

mest av arbetsgivare i staten är samarbetsförmåga, initiativförmåga och förmåga att 

uttrycka sig i tal och skrift. Samarbetsförmåga, som är en av de egenskaper som 

tydligast förknippas med EI, rankades högst: 86,9% av de svarande angav detta som den 

viktigaste eller en av de viktigaste egenskaperna vid rekrytering av ny personal. 

Analytisk förmåga kom först på femte plats, efter arbetslivserfarenhet, och ansågs vara 

viktigt av 68,1% av de svarande. 
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Beslutsprocess i rekrytering 

Beslutsfattandet i rekryteringsprocessen är svårast. Pernilla Bolander har forskat kring 

detta, och tar i sin avhandling (2002) upp att det finns två tillvägagångssätt för att fatta 

beslut i en rekryteringsprocess: det ena kallar hon för den psykometriska ansatsen och 

det andra för den sociala ansatsen. Den psykometriska ansatsen bygger på att 

rekryteraren har ett antal på förhand fastställda kriterier som de sökande kandidaterna 

matchas mot enligt standardiserade urvalsmetoder, och för att hämta information om 

den sökande används exempelvis tester för att underlätta prediktion och ett objektivt 

beslutsfattande. Urvalsinstrumenten och urvalsmodellen utgör grundstenarna för den 

psykometriska ansatsen, och forskare inom denna ansats har enligt Bolander (2002) 

länge strävat efter att helt eliminera de subjektiva variablerna vilka kunde påverka 

beslutstagandet. Genom att förbättra urvalsinstrumentens validitet och reliabilitet kunde 

man göra processen mer systematisk och objektiv; anställningsintervjuns validitet 

förbättrades exempelvis genom användning av standardiserade frågor. 

 

Den sociala ansatsen utvecklades i en växande kritik mot att människor i den 

psykometriska ansatsen behandlades som objekt istället för subjekt, och att 

rekryteringsprocessen enbart tog den rekryterande organisationens perspektiv snarare än 

att se att det handlade om en överenskommelse mellan två tänkande parter (Bolander, 

2002). Ansatsen kom därför att innebära att den relation som byggs upp mellan 

rekryterare och kandidat blir avgörande för rekryteringsbeslutet. Man utgår från att den 

professionella bedömningen av en kandidat, alltså rekryterarens kompetens och 

omdöme, räcker för att fatta beslut (Bolander, 2002). Detta kan dock ha negativa 

konsekvenser för den arbetssökande: Bolander (2002) pekar på studier som visar att 

informella och ej arbetsrelaterade kriterier spelar en stor roll i beslutsfattandet samt att 

de kandidater som väljs ofta är homogena avseende kön, social bakgrund och personliga 

egenskaper. Detta är dock ett fenomen som förekommer även vid den psykometriska 

ansatsen; man använder då kravspecifikationer och testresultat mer som ett komplement 

till den informella bedömningen, för att bekräfta och rättfärdiga ett val som egentligen 

redan har gjorts (Bolander, 2002). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kvalitativa studie är att utforska hur mellanchefer uppfattar betydelsen 

av EI hos en ny medarbetare. Vidare avses belysa hur chefer vid nyanställning av en 

person till sitt team går tillväga för att få insikt om den sökandes nivå av EI. Tre 

huvudsakliga frågeställningar har utformats: 

 

1) Hur bedömer chefer i allmänhet om den arbetssökande har de personliga 

egenskaper som anses önskvärda för tjänsten? 

2) Hur beskriver chefer vikten av emotionell intelligens vid nyrekrytering?  

3) Hur upplever chefer möjligheten att få uppfattning om den emotionella 

intelligensnivån hos den sökande kandidaten? 

 

Avgränsningar 

Jag begränsar mig till att intervjua personer med mellanchefspositioner på mellanstora 

till stora arbetsplatser i Stockholm. Ifall arbetsplatsen är liten (mindre än ca 20 

anställda), så är också rekryteringsrutinerna annorlunda och kanske inte lika 

formaliserade. Ingen av deltagarna jobbar enbart med rekrytering, men samtliga har 
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erfarenhet av att hålla anställningsintervjuer och fatta beslut om rekrytering till sitt team 

genom dessa situationer. Valet av en homogen grupp är av värde då det förbättrar 

studiens reliabilitet och ökar möjligheterna till att se mönster och därmed kunna dra 

slutsatser. Dock är intervjupersonerna av en inte alltför homogen grupp, då jag vill 

kunna studera variationer och iaktta skillnader i berättelser vilka kan bero på variabler 

som kön och arbetsområde. Jag har därför valt både manliga och kvinnliga chefer samt 

verksamma inom både offentliga och privata sektorer. Studiens fokus ligger på 

rekrytering av tjänster som inte är på chefsnivåer, då detta är en annan typ av 

rekrytering som är mer komplex, har större budget och tar längre tid. 

 

 

Metod  
 

Deltagare 

Intervjupersonerna var åtta så kallade mellanchefer, vilket innebar att de hade 

medarbetare både under och över sig i organisationshierarkin, och samtliga hade 

erfarenhet av att utföra anställningsintervjuer på sina arbetsplatser. Fem av de 

medverkande arbetade inom statliga myndigheter; två av dessa på Försäkringskassan, 

två på Skatteverket och en på Kronofogden. En av de medverkande jobbade på ett stort 

rikstäckande elektronikföretag och övriga två på äldreboende respektive statligt 

fackförbund (ST). Fem deltagare var kvinnor och tre var män, samtliga i medelåldern 

(mellan cirka 40-50 år). Försöksledaren hade ingen relation till någon av deltagarna.  

 

Datainsamling 

Ett antal personer identifierades som potentiella intervjupersoner baserat på deras roller 

och arbetsplatser. De identifierade personerna kontaktades och tillfrågades ifall de 

kunde medverka i en intervju; åtta av 15 ställde upp. Första kontakten skedde med hjälp 

av e-mail och telefon, då det förklarades att det handlade om en undersökning om hur 

arbetsgivare går tillväga för att i rekryteringsprocessen urskilja personer med önskvärda 

personliga egenskaper. De fick veta att de inte behövde några förkunskaper eller läsa på 

om något. Syftet att få deras uppfattningar kring emotionell intelligens hemlighölls för 

de medverkande för att de inte innan skulle läsa på om detta, för att på så vis få 

spontana och instinktiva svar, utan någon förförståelse för fenomenet som skulle kunna 

påverka svaren. Definitionen av EI fick de ta del av först i mitten av intervjun. 

Intervjuerna gjordes i avskilda rum där intervjupersonen och intervjuaren medverkade. 

En bandspelare sattes på i början, vilket intervjudeltagaren fick godkänna innan, och 

vilken sedan dokumenterade allt som sades. I genomsnitt tog intervjuerna cirka 25 

minuter. Deltagarna fick innan intervjun började veta att deras identitet var hemlig 

förutom för uppsatsskrivaren och eventuellt handledare, att de kunde avbryta intervjun 

när de ville samt att de kunde ställa frågor under intervjun för att klargöra eventuella 

otydligheter. 

 

Den fortsatta processen bestod i att omvandla intervjuerna till text. Transkriberingen 

genomfördes genom att spela upp intervjun, lyssna till exakt vad som sagts och sedan 

dokumentera detta ordagrant. Efter detta började analysprocessen, då intervjutexten 

bearbetades genom att delas upp i avsnitt av meningar som tolkades och beskärdes till 

förmån för det som ansågs väsentligt för frågeställningarna. 
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Intervjumetod 

En semistrukturerad intervjumetod användes där basen var en intervjuguide med sju 

öppna och icke-ledande frågor och en lättförståelig definition (Goleman, 1998) av EI, 

baserad på Salovey och Mayers ”ability model” (1997). Guiden bestod av två delar: de 

första fyra frågorna syftade till att få en uppfattning om intervjupersonens syn på vilka 

egenskaper som generellt anses som önskvärda hos en person de ska rekrytera, och hur 

man går tillväga för att bedöma om dessa egenskaper är uppfyllda. Exempel på en sådan 

fråga är: ”Förutom meriter, referenser och liknande, vilka personliga egenskaper 

bedömer du som önskvärda hos den arbetssökande?”. Efter att deltagarna tagit del av 

definitionen av EI så syftade frågorna till att få svar på hur de uppfattar vikten av 

emotionell intelligens hos den arbetssökande och hur de använder intervjun som 

redskap för att få insikt i nivån av denna intelligens hos den arbetssökande. Exempelvis 

frågades: ”Hur viktigt uppfattar du att emotionell intelligens enligt denna definition är 

för er när ni rekryterar?”. Frågornas ordningsföljd och exakta formulering anpassades 

utefter svaren på frågorna.  

 

Analys 

Den här studien tillämpade en kvalitativ metod enligt ett fenomenologiskt 

förhållningssätt. Analysmetoden var meningskoncentrering, vilket enligt Kvale (1997) 

innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer kärnfullt och 

pressas samman i kortare uttalanden, som speglar den väsentliga innebörden av 

meningen. Metoden bestod av följande steg; 1) hela intervjun lästes igenom för att få en 

känsla av helheten. 2) Meningsenheterna fastställdes som de uttrycktes av 

intervjupersonen. 3) Teman som framträdde formulerades. 4) Hela intervjuns centrala 

teman knöts samman i en deskriptiv utsaga. Meningskoncentrering används ofta inom 

den fenomenologiska analysen baserat på det fenomenologiska förhållningssättet, vilken 

syftar till att studera individernas perspektiv på sin värld och att i detalj beskriva, 

snarare än att förklara eller analysera, medvetandets innehåll och struktur för att 

synliggöra det väsentliga i individernas upplevelser (Kvale, 1997). Denna analysmetod 

valdes för att kunna studera det huvudskapliga budskapet, kärnan, i intervjupersonernas 

svar och därmed plocka ut det väsentliga för att besvara frågeställningen, samt kunna 

urskilja mönster av skillnader och likheter.  

 

Vid transkribering av intervjuerna från det muntliga samtalet till skriftlig form 

beaktades i möjligaste mån intervjupersonens fullständiga talspråk. Dock uteslöts vissa 

upprepningar och utfyllnadsljud som ”hm”, ”eh”, och ”liksom”. Efter transkriberingen 

koncentrerades och sammanfattades intervjumaterialet till kortfattade budskap, ”kärnor” 

av samtalet som förts. Varje sammanfattning stöddes av minst ett citat från 

intervjupersonen. I de fall där det har klippts i ett citat markerades detta med (…). 

Vidare tillämpades fenomenologisk reduktion, vilket innebar att vetenskapliga 

förkunskaper om fenomenet sattes inom parentes ”för att komma fram till en 

förutsättningslös beskrivning av fenomenets väsen” (Kvale, 1997, s. 55), och en strävan 

att kritiskt analysera egna förutfattade meningar. 
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Resultat 
 

Nedan beskrivs de meningsenheter som framträdde ur intervjumaterialet och som svarar 

på de aktuella forskningsfrågorna. Intervjun med chefen inom privata sektorn kom att 

urskilja sig (beträffande svaren på frågorna) ifrån de andra intervjuerna, som gjordes 

med deltagare inom offentlig sektor, varför jag i analysen valt att identifiera chefen 

inom privat sektor som ”IP 8”, medan de andra intervjupersonerna inte identifieras var 

för sig.   
 

Anställningsintervjun central för att bedöma kandidatens personliga egenskaper 

Samtliga intervjupersoner nämner anställningsintervjun som främsta redskap för att ta 

reda på om den arbetssökande har de personliga egenskaper som önskas. Att utläsa 

personliga egenskaper ifrån personligt brev (som ofta bifogas till CV) är det ingen av 

intervjupersonerna som gör: ”i själva ansökningsbrevet tittar vi på vad man har för 

erfarenheter, och utifrån det kallar vi till anställningsintervju, och där tittar vi på 

personliga egenskaper”. Majoriteten av intervjudeltagarna talar om att ställa öppna och 

situationsbaserade frågor: man vill se hur väl personen kan relatera till en konkret 

situation genom att låta personen beskriva och exemplifiera sitt agerande i specifika 

situationer. Att ställa frågor av typen ”hur agerade du då”, ofta frågor om en konflikt 

personen varit med om och hur det löste sig, är uppenbarligen en rutinmässig metod för 

flera av deltagarna för att skapa sig insikt om och bedöma kandidatens personlighet. Det 

berättas att deltagarna då måste relatera till en konkret situation, och utifrån det bedömer 

man och poängsätter hus pass väl personen kan svara och relatera till en exempelvis en 

stressig arbetssituation. IP 8 säger att de vid massrekrytering utgår från CV:t och sedan 

kallar in de som verkar lämpliga till personlighetstester och intervjuer. Han anser vidare 

att magkänslan han får under intervjun kan vara avgörande för bedömning av 

kandidaten, snarare än hur personen svarar på frågorna: ”… det handlar om energi som 

personen tillför. Låt mig säga såhär: i 98 % av fallen så stämmer ju magkänslan”. Men 

han hävdar ändå att ”det går ju liksom inte att isolera bara meriter eller intervjuer, det är 

en kombination och en helhetskänsla man får”, vilket även antyds av en annan som 

understryker att man använder sig av en ”kombination av källor” för att skapa sig ett 

omdöme om personen.  

 

Referenstagningen ett viktigt komplement 

I princip ingen av intervjupersonerna anser att det går att använda sig enbart av 

intervjun för att avläsa personliga egenskaper som anses önskvärda. Referenstagningen, 

där man ringer upp och pratar främst med tidigare chefer till kandidaten, kommer fram 

som ett viktigt komplement till intervjun. Den betraktas av majoriteten av de svarande 

som en given rutin för att stötta bedömningen från intervjun och för att bekräfta 

intrycket man fått under intervjun.  
 

En deltagare säger att hon helst vill ha flera olika referenser då hon menar att vad som 

kommer fram under intervjun inte behöver spegla hur personen är som anställd, för dels 

kan det vara så att man har lätt för att tala för sig och i teorin beskriva hur man arbetar 

men sedan inte klara av det i praktiken, och dels är alla inte bra på att sälja in sig själva 

under intervjuerna: ”Alltså, en del säger många gånger att det första intrycket är alltid 

det rätta, men nej jag kan inte hålla med om det. Vissa personer har varit riktiga pärlor 

på arbetsplatsen man kan inte tala för sig om sina egenskaper”. IP 8, som chefar över ett 



11 

 

 

  

säljteam och ofta anställer unga utan relevant arbetsliverfarenhet, är den enda som inte 

nämner referenstagning som komplement till intervjun. 

 

Andra källor för bedömning 

Det framkommer att undersökningsdeltagarna uppvisar en hög tolerans gentemot de 

arbetssökande; exempelvis tar flera av dem upp att en person kan vara väldigt nervös 

inför intervjun, vilket de har överseende med. Det påpekas av en av cheferna att en 

intervjusituation inte är den optimala metoden för alla att visa vilka de är: ” i vissa lägen 

skulle det bästa vara om personen fick testa i ett grupparbete i ett sammanhang som inte 

enbart handlar om en intervju, att man helt enkelt gör ett arbetsprov”. Dock säger han 

vidare att detta inte är möjligt för dem på grund av begränsade resurser. Flera av 

deltagarna nämner tester som ett komplement till intervjuer och referenstagning, men 

enbart vid anställning till chefs – eller nyckelpositioner då detta är kostsamt. En av 

cheferna inom staten säger exempelvis att för den stora mängden handläggartjänster 

som de främst rekryterar till, så skulle det bli alldeles för dyrt med tester. 
 

Vikten av emotionell intelligens 

På frågan om vilka personliga egenskaper man bedömer som önskvärda hos den 

sökande nämns genomgående ”mjukare” egenskaper vilka känns igen från många av de 

anställningsannonser som publiceras på jobbförmedlar-sajter: samarbetsförmåga, 

kommunikativ, lyhörd, empatisk. Ord som ofta återkommer är ”samarbetsförmåga”, 

”kommunikativ”, ”öppen”, ”noggrann” ”ansvarstagande” och ”stresstålig”. En deltagare 

pratar om förmågan att våga läsa in andras behov som något önskvärt. En annan talar 

om vikten av ett öppet sinne, en tredje om att en arbetssökande vid intervjutillfället bör 

vara aktiv, vaken, lyhörd och ta ögonkontakt. Detta tyder på att man verkar väl 

medveten om vad man söker efter för egenskaper hos sina kandidater vid rekrytering, 

och dessa egenskaper ligger nära det som kännetecknas av en hög emotionell 

intelligens. Här urskiljer sig dock IP 8 återigen något i sitt svar: för honom är det viktigt 

att personen passar in i ”organisationskulturen”, har ”en positiv energi” samt ”viljan att 

vinna”. Vid frågan om vad man tror att andra chefer inom samma branch söker efter för 

egenskaper nämns återigen klassiska annons- egenskaper som att kunna samarbeta och 

ta egna initiativ. En nämner förmågan att ”kunna medverka i ett socialt sammanhang” 

och en annan anser att ”kunna se saker från ett annat håll, ta någon annans perspektiv” 

ligger högt på chefers önskelista. IP 8 anser dock att ”det beror helt och hållet på rollen” 

och vilken företagskultur som gäller. 
 

Efter att ha tagit del av definitionen av EI enligt Goleman (1998), säger samtliga att 

emotionell intelligens är viktigt och anger 4 eller 5 på skalan 1 till 5. Begreppet 

självinsikt ingår i definitionen, och detta poängterar flera av intervjupersonerna som 

mycket viktigt. En säger att det vid intervjutillfället kommer fram hur hög självinsikt 

kandidaten har, men att det inte är ”medvetet” de använder sig av begreppet EI. En 

annan drar en parallell till att ”kunna hålla en professionell attityd” samt att kunna 

hantera både interna och externa kontakter; det sistnämna nämns även av en tredje. 

Chefen på demensboendet poängterar lyhördheten som oerhört viktig eftersom 

patienterna ”inte kan tala för sig själva”. IP 8 anger kundfokus som ett krav för att få 

anställning, vilket han menar täcker in många av de egenskaper som kännetecknas av 

hög EI.  
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Öppna frågor med insiktsfulla svar kan ge uppfattning om nivå av EI 

Deltagarna anser att det är möjligt att få en uppfattning om EI vid intervjutillfället. 

Deltagarna inom offentlig sektor värderar detta genom att titta på hur kandidaterna 

svarar på frågorna. Man menar att kandidater som kan svara insiktsfullt och 

reflekterande kring sina egna styrkor och svagheter, som kan resonera kring de livsval 

man har gjort, och svara utförligt på frågor visar på en hög emotionell intelligens. De 

flesta återkommer till just självinsikt som en mycket viktig egenskap som de försöker 

bedöma hos kandidaten. En intervjuperson säger att han frågar om kandidatens starka 

respektive utvecklingsbara egenskaper och eftersträvar att få höra svar som är 

utvecklande och nyanserade. Det berättas av en annan att man ställer frågor där 

kandidaten får beskriva konkreta situationer i sitt arbetsliv; hur personen agerat i 

specifika situationer, exempelvis en gruppkonflikt, och ”graden av insikt i svaren ger 

oss en bild av att den här personen har en mer eller mindre utvecklad förmåga att 

hantera olika personer”. 

 

Det berättas att det är viktigt att observera hur kandidaten pratar fritt kring ett ämne, att 

få en känsla för svaren och att ”försöka att inte ställa ledande frågor alla gånger”. Man 

ställer liknande frågor på olika sätt, och kandidaten exemplifiera från sina erfarenheter, 

förklara och motivera svaren så att ställning kan tas till hur personen resonerar i olika 

frågor. Flera återkommer till att det är viktigt att ställa öppna frågor för att få fram nivån 

av självinsikt, och som exempel på en sådan intervjufråga nämns att fråga personen hur 

denna ser på sig själv framåt i tiden, vad som varit avgörande för personen bakåt i tiden, 

samt hur man tänkt kring olika beslut och livsvägar man tagit. Andra exempel på öppna 

frågor som nämns är ”hur är du som privatperson” och ”berätta om dina styrkor och 

svagheter”. IP 8 säger däremot att magkänslan han får för personen i samtalet är 

viktigare för bedömning av EI än hur personen svarar på frågorna.  

 

Anställningsintervjun inte tillräcklig för att avläsa emotionell intelligens 

Majoriteten anser ändå inte att det är möjligt att helt och hållet bedöma EI genom 

intervjun; man vill komplettera med referenstagning och/ eller andra alternativ såsom 

tester och arbetsprov. Som anledning nämns att personen kan vara nervös vid 

intervjutillfället eller att man vill skapa sig en bild av personen under en längre tid och 

inte enbart med intervjun som underlag. Intervjupersonerna inom offentlig sektor anser 

genomgående att referenstagningen är ett viktigt komplement för att avgöra EI; man 

menar till exempel att EI kan variera med tiden och att referenserna blir nödvändiga för 

att bedöma hur en viss person agerat under en längre tid. En deltagare menar att 

intervjuer inte är lämpligaste sättet för alla att bli bedömda på då de kan vara väldigt 

nervösa, och att det bästa vore att göra arbetsprov men att det saknas resurser för detta 

varför det blir referenstagning istället samt, vid högre tjänster, personlighetstester. Flera 

använder sig av EI-tester som ett komplement ifall det gäller chefsrekryteringar. En 

annan person tar upp att nivån av EI bäst kan avläsas genom att betrakta hur personen 

interagerar i grupp, och att detta är ett av syftena med provanställningen.  

 

IP 8 är den enda som tar upp åldern som en faktor för att avläsa egenskaper förknippade 

med EI. Vad gäller empati exempelvis så hävdar han att detta är något som är delvis 

medfött, men också en egenskap som utvecklas med åldern: ”Kan tala för mig själv; jag 

är mycket mer empatisk idag när jag fått barn än vad jag var innan”. Han menar vidare 

att det är ovanligt att träffa unga människor som har höga värden på alla de fem 
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egenskaper som listas i Golemans definition av EI (1998). Han berättar vidare att det 

framför allt är genom rollspel, där kandidaten får spela hur hen skulle göra i exempelvis 

en situation med en besvärlig kund, där han kan läsa av kandidatens reaktion och 

därmed nivå av EI.   

 

 

Diskussion 
 

Studiens syfte var att utforska hur chefer subjektivt uppfattar betydelsen av emotionell 

intelligens (EI), och hur de bedömer nivån av denna hos en ny medarbetare. Studien 

utgick från ett fenomenologiskt perspektiv så som det har beskrivits av Kvale och 

Brinkmann (2009).  

 

Analysen av intervjuerna visar att innan intervjudeltagarna fick höra definitionen av EI 

så beskrev de egenskaper vilka är nära förknippade med EI som mycket viktiga hos den 

arbetssökande, exempelvis lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och öppenhet. 

När de sedan fick höra definitionen (Goleman, 1998) var de samstämmiga om att EI är 

mycket viktigt vid nyrekrytering, och samtliga uppgav värdena 4 eller 5 på en skala 1 

till 5. De flesta kommenterade de specifika delarna enligt definitionen och resonerade 

kring varför dessa var viktiga på deras arbetsplatser. Initiativförmåga exempelvis går 

hand i hand med motivation och förmågan att hålla ut trots motgångar, medan öppenhet 

och lyhördhet associeras med EI-förmågorna att avläsa sociala situationer och att kunna 

samverka smidigt med andra (Goleman, 1998). 

 

Deltagarna var dock inte lika samstämmiga vad gäller att bedöma nivån av EI. 

Anställningsintervjun tycks spela en central roll, men för att få en fullständig 

uppfattning vill de flesta även använda sig av en eller fler kompletterande källor, varav 

referenstagning är den vanligaste. EI-tester verkar vara mer undantag än regel, och inte 

något som används som rutin vid rekrytering hos majoriteten av de svarande. Däremot 

svarar flera att de använder tester vid rekrytering till chefspositioner, och att det beror 

på att rekryteringsbudgeten då är högre. Ingen av intervjudeltagarna visar på skepticism 

mot EI-tester gällande det faktum att självskattningstester kan manipuleras, vilket 

påpekades av skaparen av ett av de mest välanvända självskattningstesten som ansåg att 

de därför inte borde användas för att fatta beslut om rekrytering (Schutte, 1998). Detta 

kan förklaras av att samtliga deltagare använder flera källor som underlag för 

bedömning, vilket minimerar risken att fatta beslut på fel grunder. 

 

Materialet antydde att det förekommer stora skillnader i synen på bedömning av en 

kandidat beroende på typ av verksamhet samt vad tjänsten handlar om. Sju av åtta 

deltagare i denna studie arbetar inom offentlig sektor. Av dessa kommer sex ifrån 

statliga myndigheter vilka främst rekryterar handläggare, och analysen av deras svar 

visar att man för att få en uppfattning om EI hos kandidaten ställer öppna frågor i 

anställningsintervjun, och sedan värderar hur insiktsfullt och nyanserat kandidaten 

svarar på frågorna. Majoriteten underströk vikten av självinsikt, vilket är en av 

grundpelarna i de flesta definitioner av emotionell intelligens och vilken tycks korrellera 

positivt med nivån av EI (Sheldon, Dunning & Ames, 2014). Att ha en realistisk syn på 

sin egen förmåga är enligt Goleman (1998) ett av de viktigaste attributen för att bli en 

framgångsrik ledare, eftersom denna information används som vägledning för 
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beslutsfattandet. Hess och Bacigalupo (2013) menar att emotionellt intelligenta ledare 

inom icke-vinstdrivande organisationer är bra på att se sina egna styrkor och svagheter 

och strävar efter att omge sig med människor som kompletterar dessa. Att de 

intervjudeltagare vilka representerade de statliga organisationerna värderade självinsikt 

så högt kan alltså bero på att de själva har en hög nivå av emotionell intelligens och 

söker finna medarbetare med kompetenser som kompletterar deras egna. För att 

möjliggöra detta krävs en insikt om sina styrkor respektive svagheter, både hos dem 

själva och hos medarbetaren. Vikten av självinsikt går även i linje med den forskning 

som visat att personer med hög självinsikt är mer motiverade att förbättra och utveckla 

sig själva än personer med låg självinsikt (Sheldon, Dunning & Ames, 2014).  

 

Referenstagning används av samtliga intervjupersoner som jobbar inom offentlig sektor. 

Även den som hävdar att känslan under intervjun är avgörande vill komplettera med 

referenser för att bekräfta intrycket av kandidaten och ge ytterligare stöd åt beslutet. 

Deltagaren från den privata arbetsgivaren använder däremot rollspel som verktyg för 

bedömning hellre än referenser. Då referenstagningen är en tidskrävande process kan 

detta peka på att rekryteringen och själva rekryteringsbeslutet får ta mer tid i offentlig 

sektor jämfört med i den privata; dock kan det också bero på att chefen inom den privata 

sektorn främst rekryterar yngre personer med mindre specifika krav på utbildning och 

arbetslivserfarenhet, vilket också gör det mindre relevant med referenstagning.  

 

Vikten hos icke-vinstdrivande organisationer av att inte ta för snabba beslut diskuteras i 

Hess & Bacigalupos rapport (2013) där de argumenterar för att de ledare som är mest 

emotionellt intelligenta och av andra inom organisationen anses som mest trovärdiga 

gör ordentliga efterforskningar, till exempel av vilka konsekvenser beslutet får för olika 

medarbetare, innan de fattar ett slutgiltigt beslut. Att tidsåtgången är större inom 

offentlig verksamhet kan däremot också bero på att rekryteringsprocessen är mer 

standardiserad, vilket kan tyda på att man i offentlig verksamhet i rekryteringsprocesser 

lägger större vikt vid den psykometriska ansatsen såsom den beskrivs av Bolander 

(2002), än vad privata arbetsgivare gör. Det tycks dock som att mellancheferna inom 

både offentlig och privat verksamhet strävar efter att anamma en blandning av den 

psykometriska och sociala ansatsen; detta eftersom man i bägge sektorer använder en 

kombination av objektiva och subjektiva källor för att fatta beslut. Man litar till sin 

professionella bedömning eller magkänsla vid intervjutillfället, men vill komplettera 

denna med referenser eller tester. 

 

En intressant iakttagelse är att den enda deltagare som nämner ålder som en viktig 

faktor för emotionell intelligens är deltagaren från den privata sektorn. Anledningen kan 

vara att denna deltagare generellt rekryterar yngre personer än de andra, och därför kan 

förmodas beakta och ha större överseende med att de inte uppnått samtliga nivåer av EI 

enligt definitionen som presenterades. Ålder som en faktor för EI har fått ett visst stöd i 

teorin (Mayer, Salovey & Caruso, 2004), dock hävdar Salovey och Mayer (1997) att EI 

inte kan utvecklas fullt ut genom ålder eftersom det också krävs rätt förutsättningar för 

att uppnå de högsta nivåerna varav sunda familjerelationer, utbildning respektive terapi 

troligen var för sig kan bidra till ökad nivå av EI (Salovey & Mayer, 1997).  
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Metoddiskussion 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) handlar fenomenologin om att förstå sociala 

fenomen utifrån aktörernas perspektiv och beskriva världen så som de upplever den; den 

relevanta verkligheten är enligt denna ansats vad människor uppfattar att den är. Studien 

har genom att anta en fenomenologisk utgångspunkt som intervjumetod byggt på 

kunskapen kring vad mellanchefer som rekryterar till sina team anser vara önskvärda 

beteenden och svar hos en arbetssökande i intervjusituationen. Antalet deltagare var 

begränsat till åtta personer vilket möjliggjorde kvalitativa intervjuer med noggrant 

utvalda deltagare, som alla hade den erfarenhet av rekrytering som studien krävde 

samtidigt som de var verksamma på olika arbetsplatser och representerade båda könen. 

Åtta deltagare, varav fem kvinnor och tre män, var tillräckligt för att uppfylla studiens 

syfte om att få ny kunskap kring hur mellanchefer uppfattar betydelsen av EI hos en ny 

medarbetare och hur de går tillväga för att få insikt om den arbetssökandes nivå av 

emotionell intelligens. Resultaten kan hjälpa arbetssökande att få insikt i vad de ska 

förbereda sig på inför en intervju, beroende på vilken bransch de söker sig till. 

Exempelvis tycks det vara lämpligt att kunna hänvisa till minst två referenser, 

exemplifiera kring tidigare händelser i sitt yrkesliv, samt visa på självinsikt i hur man 

svarar kring sina styrkor och svagheter, om man söker sig till statliga myndigheter. 

 

Dock är det svårt att dra slutsatser vad gäller vinstdrivande branscher. Anledningen till 

detta är att skillnader mellan privat och offentlig sektor inte reflekterades kring innan 

valet av intervjudeltagare, varför enbart en person kom att representera privat sektor. 

Sen visade det sig i analysen av svaren att väsentliga skillnader fanns mellan hur denna 

person svarade jämfört med hur personerna inom offentlig sektor svarade. Detta kan 

också bero på att denna deltagare generellt rekryterar yngre personer än de andra. 

Dessutom finns en svaghet i valet av den kvalitativa forskningsstrategin i det att risken 

för subjektivitet är hög, vilket kan göra att intervjusvaren har tolkats så som forskaren 

omedvetet ville tolka svaren. Detta kan kompenseras genom en kompletterande 

kvantitativ studie. Intressant för framtida forskning vore därför att genom en omfattande 

enkätstudie utforska skillnaderna i bedömningsmetod vid nyanställning beroende på om 

arbetsgivaren är vinst – eller ickevinstdrivande.  

 

Slutsats 

Genom att studera fenomenet emotionell intelligens i rekrytering ur mellanchefers 

perspektiv har den föreliggande studien bidragit med ytterligare en dimension till redan 

existerande forskning. Genom att på ett tillfredställande sätt belysa de frågeställningar 

vilka presenterades i inledningen har studien gett insikter kring hur mellanchefer 

bedömer de arbetssökandes egenskaper, hur de beskriver vikten av EI vid nyrekrytering 

samt möjligheterna att få uppfattning om den emotionella intelligensnivån hos den 

sökande kandidaten. 

 

Mellanchefer inom offentlig sektor tycks använda både intervju och referenstagning för 

att bedöma en kandidat, där det sistnämnda kompletterar det förstnämnda för att få 

helhetsintrycket av kandidaten bekräftat. EI hos den arbetssökande värderas högt, 

oavsett vilket kön och vilken bransch som den anställande chefen tillhör. Självinsikt 

verkar vara särskilt viktigt vid sidan av egenskaper som samarbetsförmåga och 

lyhördhet. Studien antyder dock att bedömningen av EI kan bero på vilken bransch 

intervjudeltagaren tillhör. De chefer som arbetar inom offentlig sektor tycks använda 
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intervjufrågor som metod för att få uppfattning om nivå av EI, där öppna och 

situationsbaserade frågor används för att bedöma nivån av nyanserade och insiktsfulla 

svar. Intervjusvaren bedöms i kombination med referenstagning för att kunna skapa sig 

en uppfattning om kandidaten ur ett längre tidsperspektiv. Inom de privata sektorer där 

främst yngre personer rekryteras kan det istället för referenstagning som underlag för 

beslutet vara viktigare att iaktta och skapa sig en känsla för kandidaten i intervjun, 

exempelvis genom rollspel. Inga mönster eller skillnader i uppfattningen om EI relaterat 

till könet hos den intervjuade har observerats i svaren. 
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Appendix 

 

Intervjuguide 

Fråga 1. Förutom meriter, referenser och liknande, vilka personliga egenskaper bedömer 

du som önskvärda hos den arbetssökande? 

 

Fråga 2. Hur går du tillväga för att bedöma om den arbetssökande har dessa 

egenskaper? 

 

Fråga 3. Tror du det går att fastställa enbart genom anställningsintervjun ifall personen 

har dessa egenskaper? Hur i så fall? 

 

Fråga 4. Vilka egenskaper, förutom yrkeskompetens, tror du chefer i allmänhet (inom 

din bransch) letar efter? 

 

Nu får de läsa en definition av emotionell intelligens, uppdelad i fem aspekter enligt 

Golemans tolkning (1998) av Salovey och Mayers ’ability model’ (1997): 

 

 Självinsikt: att veta vad man känner och kunna använda denna information som 

vägledning för sitt beslutsfattande. Att ha en realistisk syn på sin egen förmåga.  

 

 Självkontroll: Att kunna hantera känslor så att de inte blir hinder, att kunna 

skjuta upp belöningar för att uppnå mål. 

 

 Motivation: Initiativtagande, strävan mot att förbättras och hålla ut trots 

motgångar. 

 

 Empati: Att ana vad människor känner, kunna förstå andras ståndpunkt och 

samspela med olika slags människor. 

 

 Social förmåga: I arbetslivet innebär detta förmågan att kunna avläsa sociala 

situationer och nätverk, att kunna samverka smidigt och att använda denna 

förmåga för att övertyga och leda, förhandla och lösa tvister, för samarbete och 

teamwork. 

 

Fråga 5. Hur viktigt uppfattar du att emotionell intelligens enligt denna definition är för 

er när ni rekryterar? Svara på en skala 1= inte alls, 5= mycket viktigt. (Motivera)  

 

Fråga 6. Hur skulle du gå tillväga för att avgöra om den du intervjuar har dessa 

egenskaper? 

 

Fråga 7. Tror du det går att avläsa en persons nivå av emotionell intelligens enbart 

genom anställningsintervjun? 
 


