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Sammanfattning 

De senaste årtiondena har forskning visat att det finns flera fördelar med att ha en 

välutvecklad emotionell intelligens. Syftet med denna studie var att undersöka vilken effekt 

den emotionella intelligensen har på människors subjektiva välbefinnande med samtidig 

kontroll för effekten av personlighet. Syftet var också att studera om den emotionella 

intelligensen kan påverka sambandet mellan personlighet och subjektivt välbefinnande. I en 

tvärsnittsstudie samlades data in via en enkät som mätte deltagarnas emotionella intelligens, 

personlighet samt subjektiva välbefinnande via delkomponenterna livstillfredsställelse och 

lycka. Totalt deltog 275 svenska respondenter i åldrarna 18-70 år. Resultatet visade att 

emotionell intelligens positivt förutspådde både subjektivt välbefinnande samt 

delkomponenterna livstillfredsställelse och lycka. Dessutom var den emotionella intelligensen 

en starkare prediktor än personlighet för det subjektiva välbefinnandet. Däremot modererade 

inte emotionell intelligens sambandet mellan respektive personlighetsdrag och subjektivt 

välbefinnande. Slutsatsen för studien är att en hög grad av emotionell intelligens förutspår ett 

högt subjektivt välbefinnande och ett lyckligt liv.  

Nyckelord: emotionell intelligens, subjektivt välbefinnande, livstillfredsställelse, lycka, 

personlighet 
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Abstract 

A well-developed emotional intelligence has shown to have many benefits. The aim of the 

present study was to investigate the effect of emotional intelligence on subjective well-being, 

while controlling for the effect of personality. The study also examined whether the 

association between personality and subjective well-being changes depending on the level of 

emotional intelligence. In a survey with a cross-sectional design, trait emotional intelligence, 

personality and subjective well-being, measured by its two components lifesatisfaction and 

happiness, were measured. 275 Swedish respondents in the age range of 18-70 years 

participated in the study. The results showed that emotional intelligence was a strong positive 

predictor of subjective well-being as well as for life satisfaction and happiness. Moreover, 

emotional intelligence was a stronger predictor of subjective well-being than personality was. 

However, emotional intelligence did not moderate the association between personality traits 

and subjective well-being. The conclusion is that a high level of emotional intelligence 

predicts high subjective well-being and a happy life. 

Keywords: emotional intelligence, subjective well-being, life satisfaction, happiness, 

personality 
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Effekten av emotionell intelligens på subjektivt välbefinnande bland svenskar 

En del människor går lyckligare genom livet och verkar mer nöjda med sin 

tillvaro medan andra, utan uppenbar anledning, tycks vara mindre lyckliga och mindre nöjda 

med sina liv. I Sverige uppger 35 % av befolkningen att de är mycket tillfredsställda med sina 

liv (Helgesson, 2015). Men hur kommer det sig att vissa av oss känner sig lyckligare än andra? 

Psykologin, som historiskt mestadels fokuserat på att studera negativa tillstånd, har under de 

senaste årtiondena uppmärksammat fördelarna med att även studera positiva känslor och 

tillstånd i strävan att främja mänskligt välmående. Detta har kastat ljus på effekten av 

emotionell intelligens, som kommit att bli ett växande forskningsområde, och mycket tyder på 

att den emotionella intelligensen är en viktig nyckel för att förstå mänskligt välbefinnande och 

lycka.  

Även om det är först under de senaste årtiondena som emotionell intelligens fått större 

plats i debatten om mänskligt välmående så är det inget nytt fenomen, utan kan härledas 

tillbaka till begreppet social intelligens som infördes av Thorndike på 1920-talet (refererad i 

Salovey & Mayer, 1990). Begreppet innefattade ursprungligen människors förmåga att förstå 

och handskas med andra människor (Salovey & Mayer, 1990) men har under de snart 100 år 

som gått utvecklats till det mer mångfacetterade begrepp vi numer känner som emotionell 

intelligens. 

Emotionell intelligens definieras som en människas skicklighet att bearbeta och 

hantera känslomässig information. Det innefattar en individs förmåga att uppmärksamma, 

identifiera och därefter på lämpligt vis reglera sina egna såväl som andras känslor. Det 

innefattar också förmågan att uttrycka sina egna, samt bedöma andras, känslor på ett korrekt 

och riktigt sätt. Emotionell intelligens rör även individens skicklighet i att använda sig av 

känslomässig information för att agera och fatta beslut som är gynnsamma för individen 

(Salovey & Mayer, 1990). Den emotionellt intelligenta människan hanterar vardagens 
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problem och stress mer effektivt, har nära relationer till sina medmänniskor, får större socialt 

stöd (Zeidner, Matthews, & Roberts, 2012) och når större framgång inom skola och arbete 

(Nelis, Quoidback, Mikolajczak, & Hansenne, 2009). Människor som uppmärksammar sina 

känslor och vet vad de känner ägnar mindre tankekraft till sina reaktioner och kan istället 

använda energin till att hantera problem på ett effektivt sätt. De är därmed skickligare på att 

bemöta känslomässiga problem vilket leder till att de mår bättre än de som inte har lika bra 

kontakt med sina känslor (Ghome & Clore, 2002). 

En särskilt intressant aspekt gällande fördelarna med en välutvecklad emotionell 

intelligens är att det är lätt att förbättra sin emotionella intelligens med hjälp av träning. 

Endast tio timmars träning med syfte att öka människors förmåga att identifiera, reglera, 

förstå samt att använda sig av känslor ökar signifikant den emotionella intelligensen hos 

människor (Di Fabio & Kenny, 2011; Nelis et al., 2009). Dessutom är effekten av träningen 

bestående även efter sex månader vilket tyder på att träning av emotionell intelligens ger 

långvariga resultat.  

Hur kan vi då observera människors grad av emotionella intelligens? Emotionell 

intelligens kan idag ses ur två perspektiv, ability emotional intelligence (ability EI) eller trait 

emotional intelligence (trait EI), vilka främst skiljer sig från varandra i sättet de definierar och 

mäter emotionell intelligens på. Det första perspektivet, ability EI, betraktar emotionell 

intelligens som en persons faktiska kognitiva förmåga att identifiera, förstå, reglera och 

använda sig av känslor (Salovey & Mayer, 1990). För att mäta ability EI används intelligens-

liknande tester där deltagarna svarar på känslorelaterade frågor som har ett förbestämt rätt 

svar (Petrides, Frederickson, & Furnham, 2004). Det andra perspektivet, trait EI, ser istället 

emotionell intelligens som en samling beteendedispositioner och självuppfattningar om den 

egna förmågan att identifiera, förstå, reglera och använda sig av känslor. Trait EI mäts därför 

genom frågeformulär där deltagarna själva uppskattar graden av sina emotionella förmågor på 
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en skala från låg till hög (Petrides et al., 2004). Det ligger därmed en stor skillnad i hur de två 

perspektiven operationaliserar emotionell intelligens, vilket således påverkar vilken typ av 

forskningsfråga man kan besvara. Genom att mäta ability EI bedöms individens grad av 

emotionella intelligens objektivt utifrån hur många ”rätt” svar som denne får på testet, medan 

individen själv bedömer sin grad av emotionella intelligens när man studerar trait EI. Vi har 

valt att mäta trait EI, då Petrides et al. framhåller att det är ett mer fördelaktigt sätt att mäta 

emotionell intelligens på, med tanke på svårigheten i att skapa objektiva och samtidigt 

tillförlitliga frågor med förbestämda rätt eller fel svar.  

För att kunna studera om en god emotionell intelligens förutspår människors lycka 

måste vi först förstå vad lycka är. När forskning tidigare bedrivits på fenomen som lycka och 

välbefinnande har det gjorts en åtskillnad på psykologiskt välbefinnande och subjektivt 

välbefinnande. Psykologiskt välbefinnande beskrivs som en känsla av engagemang och 

meningsfullhet i livet medan subjektivt välbefinnande är en konstellation av människors 

livstillfredsställelse och närvaro av positiv affekt samt frånvaro av negativ affekt (Higgs & 

Dulewics, 2014). Vi har i denna studie valt att fokusera på begreppet subjektivt välbefinnande 

vilket tjänat som det mest frekventa måttet på mänskligt välbefinnande under de senaste tjugo 

åren, och kommer således att bortse från det psykologiska välbefinnandet i form av mening 

med livet. Subjektivt välbefinnande är en individs uppfattning och värdering gällande det 

egna välmåendet och utgörs av delkomponenterna livstillfredsställelse och positiv/negativ 

affekt (Ryan & Deci, 2001). Livstillfredsställelse skildrar den egna uppfattningen om hur nöjd 

man är med livet och de förutsättningar man har för ett gott liv (Keyes, Shmotkin, & Ryff, 

2002) medan balansen mellan positiv och negativ affekt tillsammans kan beskrivas som 

individens nivå av lycka (Keyes et al., 2002; Ryan & Deci, 2001). Personer med högt 

subjektivt välbefinnande uppger att de är mycket nöjda med livet, ofta upplever positiv affekt 

och sällan upplever negativ affekt (Diener & Lucas, 1999). Diener och Lucas betonar att även 
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om dessa komponenter kan tyckas gå hand i hand med varandra så är de unika och separata 

delar. Exempelvis, menar de, kan en person som sällan känner positiv affekt men ofta känner 

negativ affekt, det vill säga en person som skulle ses som olycklig, ändå anse att den är 

mycket tillfreds med sitt liv. På samma sätt kan någon som ofta upplever positiv affekt och 

sällan erfar negativ affekt likväl uppge att den inte alls är tillfreds med sitt liv. För att få en 

helhetsbild av en individs subjektiva välbefinnande bör man därför studera både dennes 

livstillfredsställelse och balansen mellan positiv och negativ affekt (Diener & Lucas, 1999). 

Det finns många fördelar med att ha en välutvecklad emotionell intelligens. 

Studier har exempelvis visat att emotionell intelligens har en positiv effekt på människors 

allmänna välbefinnande (Di Fabio & Kenny, 2016; Higgs & Dulewicz, 2014) och lycka 

(Furnham & Petrides, 2003). Emotionell intelligens har också en positiv effekt på 

livstillfredsställelse och mental hälsa (Costa, Ripoll, Sánchez, & Carvalho, 2013). Dessutom 

har Sánchez-Álvarez, Extrema och Fernändez-Berrocal (2016) i en meta-analys sammanställt 

resultaten från forskning inom området, vilket gett mer klarhet gällande den emotionella 

intelligensens betydelse för subjektivt välbefinnande. De fastställde att när emotionell 

intelligens mäts som trait EI genom självskattning finns en starkare association till subjektivt 

välbefinnande än när det mäts som ability EI genom prestation. De fastställde också att 

emotionell intelligens mätt som trait EI genom självskattning specifikt har starkare 

association till delkomponenten livstillfredsställelse än till delkomponenten positiv/negativ 

affekt. Utöver det fann Sánchez-Álvarez et al. att oavsett om emotionell intelligens mäts 

genom självskattning eller prestation så förutspår emotionell intelligens subjektivt 

välbefinnande. Sammanfattningsvis tyder forskningen på att emotionell intelligens har en 

betydande roll för hur lyckliga och tillfreds människor känner sig. 

När vi vill studera associationen mellan emotionell intelligens och subjektivt 
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välbefinnande är det viktigt att vi även tar individens personlighet i beaktande, eftersom 

personlighet har visat sig kunna förutspå många olika utfall i livet och så även det subjektiva 

välbefinnandet (Steel, Schmidt, & Shultz, 2008; Tanksale, 2015). De flesta studier vi funnit 

som studerat relationen mellan emotionell intelligens, subjektivt välbefinnande och 

personlighet har utgått från Big Five-modellens fem personlighetsdrag öppenhet, 

samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism (se ex. Di Fabio & Kenny, 2016; 

Higgs & Dulevic, 2014), vanligtvis omnämnda som ”Big Five”. Alla dessa personlighetsdrag 

återfinns enligt modellen i mer eller mindre grad inom individen och kan kort beskrivas på 

följande sätt. Öppenhet innebär att man är uppfinningsrik, kreativ och tycker om att prova nya 

saker och upplevelser (Larsen, Buss, & Wismeijer, 2013) medan motsatsen kan beskrivas som 

likgiltighet inför nya upplevelser (Egidius, 2008). Samvetsgrannhet innebär att man är 

ordningsam, pålitlig och har hög självdisciplin medan motpolen utgörs av lättsamhet och 

oaktsamhet. Extraversion beskriver en person som är självsäker, framåt, söker social 

stimulans och upplever mycket positiva känslor medan motpolen skildras av inåtvändhet. 

Vänlighet innebär att man är sympatisk, tillitsfull och samarbetsvillig och dess motpol utgörs 

av en avvisande hållning och ett skeptiskt synsätt. Slutligen är neuroticism ett uttryck för 

någon som är lätt blir nervös, stressad och ofta upplever ångest medan motpolen är emotionell 

stabilitet (Egidius, 2008). Vi har i vår studie också valt att utgå från Big Five-modellen 

eftersom den anses vara den mest vedertagna modellen för att studera personlighet (Larsen et 

al., 2013).  

När det gäller vilka utav Big Five personlighetsdragen som är relaterade till subjektivt 

välbefinnande så råder viss oenighet i forskningen. Tanksale (2015) rapporterar att 

neuroticism, extraversion och samvetsgrannhet är kopplade till subjektivt välbefinnande, samt 

att extraversion och neuroticism är de personlighetsdrag som återkommande verkar ha den 

starkaste kopplingen. En annan studie (Furnham & Petrides, 2003) fann däremot att öppenhet, 
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extraversion och neuroticism var relaterat till subjektivt välbefinnande. Vidare var öppenhet 

och extraversion positivt relaterat till subjektivt välbefinnande vilket innebär att människor 

som var öppna och extroverta hade högt subjektivt välbefinnande medan de som var mindre 

öppna och inåtvända hade lågt subjektivt välbefinnande. Relationen mellan neuroticism och 

subjektivt välbefinnande var däremot negativ (Furnham & Petrides, 2003). Det innebär att 

människor med hög grad av neuroticism, det vill säga de som var emotionellt instabila, hade 

lågt subjektivt välbefinnande medan de emotionellt stabila hade högt subjektivt välbefinnande. 

Ännu en anledning att inkludera personlighet vid studier av emotionell intelligens och 

subjektivt välbefinnande är att trait EI har ett samband till Big Five personlighetsdragen 

(Siegling, Furnham, & Petrides, 2015). Detta är inte förvånande med tanke på att trait EI kan 

liknas vid den affektiva delen av personlighet och att Big Five personlighetsdragen till viss del 

innefattar känslorelaterade egenskaper (Siegling et al., 2015). Det är dock relevant att påpeka 

att styrkan på sambandet mellan trait EI och Big Five är högst varierande eftersom de 

personlighetsdrag som innefattar flest känslomässiga egenskaper, neuroticism och 

extraversion, också är de som har starkast samband till trait EI (Siegling et al., 2015; Vernon 

et al., 2008). Sambanden mellan emotionell intelligens och personlighet har gett upphov till 

en diskussion kring huruvida begreppet emotionell intelligens är överflödigt eller inte. 

I den pågående debatten finns dock starka indikationer på att emotionell intelligens 

ändå bör betraktas som ett separat konstrukt. En studie på italienska gymnasieelever (Di Fabio 

& Kenny, 2016) fann att trait EI förutspådde en signifikant del av variansen av såväl 

subjektivt välbefinnande som delkomponenterna livstillfredsställelse och positiv/negativ 

affekt utöver effekten av personlighet och IQ. En annan studie (Higgs & Dulewicz, 2014) 

fann att både emotionell intelligens och personlighet hade betydelse för välbefinnandet hos 

chefer i Storbritannien, men att graden av emotionell intelligens spelade större roll än deras 

personlighetsdrag för deras välbefinnande. Ytterligare en studie (Furnham & Petrides, 2003), 
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som undersökt vilken effekt emotionell intelligens, IQ och personlighet enligt Big Five har på 

lycka, är av extra intresse för denna debatt. Resultaten visade att trait EI förklarade så mycket 

som över 50% av variansen i människors lycka samt att inget av personlighetsdragen 

förutspådde lycka, även om öppenhet, extraversion och neuroticism i en förestående 

sambandsanalys visade ett starkt signifikant samband till lycka (Furnham & Petrides, 2003). 

Det tyder på att de samband som återfanns mellan öppenhet, extraversion, neuroticism och 

lycka i själva verket återspeglade den effekt emotionell intelligens har på lycka. Att 

emotionell intelligens har fortsatt förklaringskraft utöver effekten av personlighet tyder på att 

emotionell intelligens är ett eget konstrukt. 

Även om studier undersökt associationen mellan människors emotionella intelligens 

och deras subjektiva välbefinnande ser vi en brist i att det är få som samtidigt kontrollerat för 

effekten av personlighet. Vi anser att det är kritiskt att involvera personlighet för att kunna 

uttala sig om att det är den faktiska effekten av emotionell intelligens som återfinns i 

resultatet och inte en effekt av personlighet. Vidare saknas svenska studier kring vilken effekt 

emotionell intelligens har på subjektivt välbefinnande med samtidig kontroll för personlighet.  

Syftet med vår studie är därför att studera effekten av emotionell intelligens på 

subjektivt välbefinnande medan vi kontrollerar för effekten av personlighet, kön, ålder och 

utbildningsnivå. Syftet är också att studera om sambandet mellan personlighet och subjektivt 

välbefinnande förändras beroende på graden av emotionell intelligens. Vår studie kommer 

därmed bidra med kunskap om effekten av emotionell intelligens på människors subjektiva 

välbefinnande kan återfinnas i Sverige. Vi kommer också bidra med kunskap om emotionell 

intelligens modererar sambandet mellan personlighet och subjektivt välbefinnande, vilket vi 

inte funnit att några andra studier undersökt.  

Våra forskningsfrågor är: 1) Förklarar emotionell intelligens en signifikant del av 

variansen i subjektivt välbefinnande utöver effekten av personlighet? 2) Är individers 
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emotionella intelligens viktigare än deras personlighet för deras subjektiva välbefinnande? 3) 

Modererar emotionell intelligens sambandet mellan individers personlighetsdrag och deras 

subjektiva välbefinnande?  

Våra hypoteser är: 1) Utifrån tidigare forskning förväntar vi oss att emotionell 

intelligens kommer att förklara en signifikant del av variansen i människors subjektiva 

välbefinnande utöver effekten av deras personlighet, 2) Vi tror att emotionell intelligens 

kommer vara den starkaste prediktorn för subjektivt välbefinnande, 3) Vi tror att emotionell 

intelligens modererar sambandet mellan människors personlighetsdrag och deras subjektiva 

välbefinnande, men har ingen hypotes om för vilka personlighetsdrag. 

Metod 

Deltagare 

I vår studie deltog totalt 275 respondenter. Vi rekryterade deltagarna genom att 

publicera inlägg på sociala medier där vi berättade om studien och bjöd in människor att delta. 

Vi hade inga inkluderings- eller exkluderingskrav för vilka som fick delta i studien och 

deltagarna erhöll ingen ersättning för sitt medverkande. Det slutgiltiga urvalet utgjordes av 

226 respondenter varav 167 (73.90 %) var kvinnor och 59 (26.10 %) var män. Deltagarnas 

ålder varierade mellan 18-70 år och medelåldern för hela urvalet var M = 27.11 (SD = 8.52). 

Medelåldern för kvinnorna var M = 26.42 (SD = 8.00) och medelåldern för männen var M = 

29.14 (SD = 9.66). Majoriteten av deltagarna hade en akademisk utbildning (61.50 %). De 

flesta deltagarna var vid studiens genomförande studerande (58.40 %), följt av arbetande 

(36.60 %), arbetslösa (3.50 %), sjukskrivna (1.30 %) och pensionerade (0.40 %). Det interna 

bortfallet (17.80 %) bestod av de deltagare som inte slutfört enkäten (n = 47) samt 

respondenter som uppgav annan könsidentitet än kvinna eller man, vilka ej togs med i 

analysen på grund av att de var för få (n = 2). Det externa bortfallet kan vi inte beräkna 
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eftersom enkäten delades via sociala medier, vilket gör att vi inte vet exakt hur många som 

exponerats för enkäten men valt att inte delta. 

Mätinstrument 

Vår enkät bestod av totalt 89 frågor, varav de fyra första var demografiska frågor om 

ålder, kön, utbildningsnivå och sysselsättning. Därefter följde tre delar där deltagarna fick 

besvara frågor om deras personlighet, emotionella intelligens och subjektiva välbefinnande. 

Subjektivt välbefinnande uppskattades genom att mäta deltagarnas livstillfredsställelse och 

balans mellan positiv och negativ affekt i form av lycka. 

Emotionell intelligens. För att mäta deltagarnas emotionella intelligens använde vi 

Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Short Format (TEIQue-SF: Petrides, 2009). 

TEIQue-SF är ett validerat mått för när man på kort tid vill mäta trait emotional intelligence 

och är lika tillförlitlig som den långa versionen (Cooper & Petrides, 2010). Vi översatte den 

ursprungliga engelska versionen till svenska (se bilaga 2) och kontrollerade vår version 

genom att en utomstående person översatte den tillbaka till engelska. TEIQue-SF innehåller 

30 påståenden där respondenten skattar hur mycket den håller med på en 7-gradig Likert-

skala från 1 (håller inte med alls) till 7 (håller med helt). Exempel på påståenden är ”Jag 

tycker vanligtvis att det är svårt att reglera mina känslor”, ”Jag tycker ofta det är svårt att se 

saker ur någon annans synvinkel” och ”Att uttrycka mina känslor i ord är inget problem för 

mig.” Måttet innehåller omvända påståenden. Den totala poängen varierar mellan 30 och 210. 

Reliabiliteten i form av den interna konsistensen var ett Cronbachs alfa på  = .88.  

Personlighet. För att mäta deltagarnas personligheter använde vi den svenska 

översättningen (Claesson, Person, & Akrami, 2001) av Big Five Inventory (BFI: John & 

Srivastava, 1999). Måttet innehåller 44 påståenden uppdelade på de fem personlighetsdragen 

samvetsgrannhet (9 påståenden), vänlighet (9 påståenden), neuroticism (8 påståenden), 

öppenhet (10 påståenden) och extraversion (8 påståenden). Respondenten skattar hur mycket 
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påståendet stämmer med hur de ser sig själva på en 5-gradig Likert-skala från 1 (stämmer 

absolut inte) till 5 (stämmer absolut). Exempel på påståenden är ”Jag ser mig själv som någon 

som är pratsam”, ”Jag ser mig själv som någon som har livlig fantasi” och ”Jag ser mig själv 

som någon som kan vara kall och distanserad”. Måttet innehåller omvända påståenden. Den 

totala poängen för respektive subskala varierar mellan 9 och 45 för samvetsgrannhet och 

vänlighet, mellan 8 och 40 för neuroticism och extraversion och slutligen mellan 10 och 50 

för öppenhet. Cronbachs alfa räknades ut för subskalorna samvetsgrannhet ( = .75), 

vänlighet ( = .75), neuroticism ( = .84), öppenhet ( = .82) och extraversion ( = .87).  

Livstillfredsställelse. För att mäta deltagarnas livstillfredsställelse använde vi 

den svenska versionen av Satisfaction With Life Scale (SWLS: Diener, Emmons, Larsen & 

Griffin, 1985). SWLS består av fem påståenden som mäter livstillfredsställelse. Respondenten 

uppger hur mycket den instämmer genom att svara på en 7-gradig Likert-skala från 1 

(instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). Exempel på påståenden är ”På de flesta sätt är 

mitt liv nära mitt ideal”, ”Förutsättningarna för mitt liv är utmärkta” och ”Om jag kunde leva 

om mitt liv skulle jag nästan inte förändra någonting”. Den totala poängen varierar mellan 5 

och 35. Cronbachs alfa för måttet var  = .87. 

Lycka. För att mäta deltagarnas upplevda lycka använde vi Subjective Happiness 

Scale (SHS: Lyubomirsky & Lepper, 1999) vilken vi själva översatte till svenska (se bilaga 1). 

SHS består av fyra påståenden om respondentens upplevda lycka. Påståendena har olika 

svarsalternativ, alla på en 7-gradig Likert-skala. Ett exempel på påstående och svarsalternativ 

är ”I allmänhet anser jag mig själv vara: 1 (inte en väldigt glad person) till 7 (en väldigt glad 

person)”. Måttet innehåller omvända frågor. Den totala poängen varierar mellan 4 och 28. 

Cronbachs alfa för måttet var  = .89.   

För att få ett mått på deltagarnas subjektiva välbefinnande skapade vi en ny variabel 
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genom att addera påståendena från både Satisfaction With Life Scale och Subjective 

Happiness Scale. Den totala poängen för subjektivt välbefinnande varierar mellan 9 och 63. 

Cronbachs alfa för detta mått var  = .90. 

Procedur 

Vi utformade studien som en tvärsnittsstudie och samlade in data via en 

internetenkät. Vi började med att skriva ett missivbrev med information om studien och 

utförde sedan en pilotstudie för att uppskatta tidsåtgång och identifiera eventuella oklarheter 

kring påståendena. Vi genomförde inga ändringar efter pilotstudien utan publicerade därefter 

en länk till enkäten med tillhörande missivbrev på sociala medier, varefter data samlades in 

under två veckors tid. Det tog cirka 10 minuter för respondenterna att fullständigt fylla i 

enkäten. Vi följde vetenskapsrådets etiska principer under studiens gång (Vetenskapsrådet, 

2015). Det innebär att deltagandet var frivilligt och anonymt samt att deltagarna när som helst 

kunde avbryta ifyllandet av enkäten utan påföljder. Det innebär också att insamlad data enbart 

används för denna studies syfte. Innan vi påbörjade de statistiska analyserna kodade vi om 

svaren för de påståenden som varit omvända. 

Statistiska analyser 

Vi utförde alla statistiska analyser i statistikprogrammet SPSS. För att studera 

sambanden mellan de olika personlighetsdragen, emotionell intelligens, ålder och subjektivt 

välbefinnande utförde vi Pearson korrelationsanalyser och för att studera sambanden mellan 

utbildningsgrad och subjektivt välbefinnande utförde vi en Spearman korrelationsanalys. För 

att studera eventuella könsskillnader utförde vi oberoende t-test. För att besvara våra två 

första forskningsfrågor om emotionell intelligens förklarar en signifikant del av variansen i 

subjektivt välbefinnande utöver effekten av personlighet samt har störst unik effekt utförde vi 

en hierarkisk regressionsanalys. Därefter utförde vi två multipla regressionsanalyser för att 

studera om emotionell intelligens också förutspår delkomponenterna livstillfredsställelse och 
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lycka vid samtidig kontroll av Big Five personlighetsdragen. Slutligen utförde vi fem separata 

moderationsanalyser för att besvara vår tredje forskningsfråga om emotionell intelligens 

förändrar associationen mellan de olika personlighetsdragen och subjektivt välbefinnande. 

Resultat 

Först beräknades deskriptiv statistik för alla variabler (se Tabell 1).  

Tabell 1 

Deskriptiv statistik för män (N = 53), kvinnor (N = 158) och det totala urvalet (N = 211) för 

respektive variabel. 

 

 

Variabler 

Kön   

Total Män Kvinnor  

M SD M SD  M SD 

Öppenhet 
(10 – 50) 

36.23 6.35 35.44 6.72  35.64 6.62 

Samvetsgrannhet 

(9 – 45) 

33.33 5.12 32.90 5.40  33.01 5.32 

Extraversion 
(8 – 40) 

26.61 5.67 25.18 6.40  25.54 6.24 

Vänlighet 
(9 – 45) 

34.81 4.24 34.72 4.94  34.74 4.76 

Neuroticism 
(8 – 40) 

20.34 5.32 25.16 5.88  23.89 6.11 

Emotionell intelligens 
(30 – 210) 

157.50 24.06 149.73 21.87  151.76 22.67 

Subjektivt välbefinnande 
(9 – 63) 

42.46 11.62 41.49 10.62  41.74 10.87 

Livstillfredsställelse 
(5 – 35) 

22.53 7.05 23.45 6.48  23.21 6.63 

Lycka 
(4 – 28) 

19.93 5.56 18.04 5.47  18.53 5.55 

Not. M = medelvärde. SD = standardavvikelse. Värden inom parentes anger lägsta och högsta möjliga totala 

poäng för respektive skala. 

 

Resultat av bivariata korrelationsanalyser mellan Big Five personlighetsdragen, 

emotionell intelligens och subjektivt välbefinnande visade signifikanta positiva samband mellan 

öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet, emotionell intelligens och subjektivt 

välbefinnande samt ett signifikant negativt samband mellan neuroticism och subjektivt 

välbefinnande (se Tabell 2). 
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Tabell 2 

Pearsonkorrelationer för Big Five personlighetsdragen, emotionell intelligens och subjektivt 

välbefinnande samt delkomponenterna livstillfredsställelse och lycka 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Öppenhet -          -.01 .27*** .24*** 

 

-.15* .28*** .17* 

 

.08 .23*** 

2. Samvetsgrannhet  - .29*** 

 

.36*** 

 

-.39*** 

 

.52*** .36*** 

 

.28*** .37*** 

3. Extraversion   - .29*** 

 

-.40*** 

 

.56*** 

 

.42*** 

 

.18** .60*** 

4. Vänlighet    - -.33*** 

 

.48*** 

 

.41*** 

 

.29*** .47*** 

5. Neuroticism     - 

 

-.66*** -.55*** -.40*** -.61*** 

6. Emotionell intelligens    

 

- 

 

.72*** 

 

.56*** .74*** 

7. Subjektivt välbefinnande     - 

 

.91*** .87*** 

8. Livstillfredsställelse 

 

      - .59*** 

9. Lycka 

 

        - 

Not. * p <.05, ** p <.01 *** p <.001 

 

Av de tilltänkta kontrollvariablerna ålder, kön och utbildningsgrad fann vi enbart ett 

signifikant positivt samband mellan ålder och subjektivt välbefinnande, r(217) = .18, p = .01. 

Det innebär att deltagarna som var äldre hade högt subjektivt välbefinnande och att de yngre 

deltagarna hade lågt subjektivt välbefinnande. Vi fann ingen signifikant skillnad mellan män 

och kvinnor i deras subjektiva välbefinnande, t(224) = .59, p >.57 och inte heller något 

samband mellan utbildningsgrad och subjektivt välbefinnande, rS(224) = .07 , p = .30 varför 

vi uteslöt kön och utbildningsgrad från vidare analyser. Däremot fann vi att männen hade 

signifikant högre emotionell intelligens än kvinnorna, t(220) = 2.25, p = .02, samt att 

kvinnorna hade högre neuroticism än männen, t(222) = -5.54, p < .001. Vi fann inga 

könsskillnader för vänlighet, t(221) = .12, p = .90, samvetsgrannhet, t(222) = .52, p = .60, 

öppenhet, t(220) = .77, p = .44 eller extraversion, t(222) = 1.50, p = .13. 

För att besvara våra två första forskningsfrågor 1) Förklarar emotionell intelligens 
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en signifikant del av variansen i subjektivt välbefinnande utöver effekten av personlighet? och 

2) Är individers emotionella intelligens viktigare än deras personlighet för deras subjektiva 

välbefinnande? utförde vi en hierarkisk regressionsanalys. I första steget förde vi in ålder i 

ekvationen. I andra steget förde vi in personlighet (öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, 

vänlighet och neuroticism) och i tredje steget emotionell intelligens. Resultaten visade att 4 % 

av variansen i subjektivt välbefinnande förklarades av ålder, F(1, 202) = 7.31, p = .01, men 

när personlighet och emotionell intelligens inkluderades i ekvationen kunde inte längre ålder 

signifikant förutspå subjektivt välbefinnande (se Tabell 3). Vidare förklarade personlighet 39 % 

av variansen i subjektivt välbefinnande, Fchange(5, 197) = 26.60 , p < .001. Utöver effekten av 

personlighet förklarade emotionell intelligens ytterligare 14 % av variansen i subjektivt 

välbefinnande, Fchange(1, 196) = 62.11 , p < .001.  

Specifikt fann vi att emotionell intelligens var den variabel som hade störst unik effekt 

på subjektivt välbefinnande (se Tabell 3). Resultatet visar att emotionell intelligens signifikant 

positivt förutspådde subjektivt välbefinnande, vilket innebär att människor med hög 

emotionell intelligens hade högt subjektivt välbefinnande och att människor med låg 

emotionell intelligens hade lågt subjektivt välbefinnande. Vidare visade resultaten att 

neuroticism signifikant negativt förutspådde subjektivt välbefinnande och att vänlighet 

signifikant positivt förutspådde subjektivt välbefinnande. Det innebär att människor med hög 

grad av neuroticism hade lågt subjektivt välbefinnande medan människor med låg grad av 

neuroticism hade högt subjektivt välbefinnande, samt att de med hög grad av vänlighet hade 

högt subjektivt välbefinnande medan de med låg grad av vänlighet hade lågt subjektivt 

välbefinnande. Däremot förutspådde varken extraversion, samvetsgrannhet eller öppenhet 

deltagarnas subjektiva välbefinnande. 
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Tabell 3 

Resultat av hierarkisk regressionsanalys av prediktorerna för subjektivt välbefinnande 

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 

 ∆R2 ß ∆R2 ß ∆R2 ß 

Steg 1     

Ålder .04** .19**  .02  -.03 

Steg 2  .39***   

Öppenhet    .02  -.06 

Samvetsgrannhet   .09  -.09 

Extraversion   .14*  .00 

Vänlighet   .26***  .13* 

Neuroticism   -.37***  -.14* 

Steg 3   .14***  

Emotionell intelligens    .64*** 

Total R2          .04** .42*** .56*** 

Not. N = 204. ∆R2 = R2
change värde för respektive modell. ß = standardiserad regressionskoefficient.  

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001. 

 

 

Resultat av multipla regressionsanalyser visade att emotionell intelligens också 

signifikant positivt förutspådde båda delkomponenterna livstillfredsställelse och lycka (se 

Tabell 4). Det innebär att människor med hög emotionell intelligens både var lyckliga och 

tillfreds med sina liv medan människor med låg grad av emotionell intelligens var mindre 

lyckliga och hade lägre livstillfredsställelse. Därutöver fann vi att sambandet mellan 

emotionell intelligens och livstillfredsställelse var starkare än sambandet mellan emotionell 

intelligens och lycka. 

Av de fem personlighetsdragen fann vi att extraversion signifikant negativt 

förutspådde livstillfredsställelse, vilket innebär att personer som var extroverta var mindre 

tillfredsställda med sina liv medan personer som var inåtvända var mer tillfredsställda med 

sina liv (se Tabell 4). Däremot förutspådde varken öppenhet, samvetsgrannhet, vänlighet eller 

neuroticism deltagarnas livstillfredsställelse. Som vi ser i Tabell 4 visar resultatet för lycka att 

extraversion och vänlighet signifikant positivt förutspådde lycka bland deltagarna. Det 
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innebär att personer som var extroverta och vänliga var lyckligare medan personer som var 

inåtvända och rapporterade lägre grad av vänlighet var mindre lyckliga. Vidare fann vi att 

neuroticism signifikant negativt förutspådde lycka, vilket innebär att känslomässigt instabila 

personer var mindre lyckliga medan känslomässigt stabila individer var lyckligare. Däremot 

förutspådde varken öppenhet eller samvetsgrannhet deltagarnas lycka (se Tabell 4). 

 

Tabell 4 

Resultat av multipla regressionsanalyser för livstillfredsställelse och lycka 

Variabel 
Livstillfredsställelse Lycka 

ß ß 

Öppenhet -.04 -.03 

Samvetsgrannhet -.06 -.07 

Extraversion -.21** .26*** 

Vänlighet .05 .16** 

Neuroticism -.08 -.20** 

Emotionell intelligens .66*** .43*** 

R2 .364 .635 

F(6, 204) 19.46*** 59.12*** 

Not. ß = standardiserad regressionskoefficient.  

** p < .01 *** p < .001. 

 

För att besvara vår tredje forskningsfråga 3) Modererar emotionell intelligens 

sambandet mellan individers personlighetsdrag och deras subjektiva välbefinnande?  

utförde vi fem separata moderationsanalyser. Resultatet av moderationsanalyserna återfinns i 

Tabell 5 och visar att emotionell intelligens inte signifikant modererade sambandet mellan 

något av Big Five personlighetsdragen och subjektivt välbefinnande.  

 

 

 

 

 

 

 

 



EMOTIONELL INTELLIGENS OCH SUBJEKTIVT VÄLBEFINNANDE 21 

Tabell 5 

Resultat av moderationsanalys. Värden som anges är för interaktionseffekten av emotionell 

intelligens mellan respektive Big Five personlighetsdrag och subjektivt välbefinnande 

Variabel n b t p 

Öppenhet 218 -.07 -.54 .59 

Samvetsgrannhet 220 -.03 -.28 .78 

Extraversion 221 .05 .59 .56 

Vänlighet 219 .17 1.26 .21 

Neuroticism 220 -.05 -.49 .63 

Not. n = antal deltagare. b = ostandardiserad koefficient. t = t-värde. p = signifikansvärde. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att studera om människors emotionella intelligens 

påverkar hur lyckliga och tillfreds med sina liv de känner sig, med samtidig kontroll för 

effekten av deras personlighet, ålder, kön och utbildningsgrad. Syftet var också att studera den 

emotionella intelligensens roll mer detaljerat, nämligen om människors personlighet förutspår 

hur lyckliga de är på olika sätt beroende på om de har hög eller låg emotionell intelligens. Att 

få fördjupad kunskap om hur människors emotionella intelligens och personlighetsdrag 

påverkar deras lycka innebär att vi får större insikt i och förståelse för varför vissa av oss är 

lyckligare än andra. 

Ur vårt resultat drar vi slutsatsen att emotionell intelligens, mätt som trait EI, har 

fortsatt förklaringskraft för subjektivt välbefinnande utöver effekten av personlighet. Vi kan 

därmed bekräfta vår första hypotes att emotionell intelligens förklarar en signifikant del av 

variansen i subjektivt välbefinnande utöver effekten av personlighet. Våra fynd stämmer 

överens med tidigare forskning som funnit liknande resultat (se exempelvis Di Fabio & 

Kenny, 2016).  

Vårt resultat visar också att emotionell intelligens är den variabel som har störst unik 

effekt på subjektivt välbefinnande. Utifrån detta bekräftar vi vår andra hypotes att emotionell 

intelligens är den starkaste prediktorn för subjektivt välbefinnande, vilket är i enlighet med 
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tidigare forskning (Furnham & Petrides, 2003; Higgs & Dulevics, 2014). Dessutom visar vårt 

resultat att emotionell intelligens också har störst unik effekt på de båda delkomponenterna 

livstillfredsställelse och lycka. Associationen är starkast till livstillfredsställelse, vilket också 

tidigare studier konstaterat (Sánchez-Álvarez et al, 2016). Utifrån våra resultat menar vi att 

människors emotionella intelligens är av större vikt än deras personlighet för såväl deras 

subjektiva välbefinnande som för hur lyckliga de känner sig och hur tillfreds de är med sina 

liv. Även om man utifrån en individs personlighet kan förutspå många utfall i dennes liv kan 

vi ur våra resultat konstatera att när det kommer till det subjektiva välbefinnandet så har den 

emotionella intelligensen större inverkan. En välutvecklad emotionell intelligens är därför en 

avgörande faktor för att man ska känna sig lycklig och tillfreds med sitt liv.  

Vi fann att emotionell intelligens inte förändrade associationen mellan individernas 

personlighet och deras subjektiva välbefinnande. Därmed kan vi inte bekräfta vår tredje 

hypotes att emotionell intelligens modererar sambandet mellan personlighet och subjektivt 

välbefinnande. Att vi inte hittade någon moderationseffekt kan bero på att alla 

personlighetsdragen hade ett samband med emotionell intelligens, vilket kan innebära att den 

emotionella intelligensen går hand i hand med det specifika personlighetsdraget snarare än att 

fungera som moderator mellan personlighetsdraget och det subjektiva välbefinnandet. Den 

uteblivna moderationseffekten kan också bero på att de respondenter vars resultat avvek från 

detta samband kan ha varit för få för att ge en statistisk signifikant effekt. I ett större och 

randomiserat urval kanske resultatet hade blivit annorlunda.  

Vi fann inte heller någon ålderseffekt på subjektivt välbefinnande, vilket innebär att 

människor inte får högre subjektivt välbefinnande på grund av att de blir äldre. Att 

ålderseffekten i första steget i vår hierarkiska regressionsanalys försvann när personlighet och 

emotionell intelligens inkluderades i analysen innebär att det sannolikt var en effekt av 

personlighet eller emotionell intelligens och inte en direkt effekt av ålder. En tänkbar 
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förklaring är att ju äldre man blivit desto högre emotionell intelligens har man utvecklat, 

vilket i sin tur leder till ett högre subjektivt välbefinnande.  

Det är sedan tidigare känt att emotionell intelligens har flera positiva effekter för 

mänsklig framgång, både inom skola och karriär (Nelis et al, 2009), mental hälsa (Costa et al., 

2013) samt sociala relationer (Zeidner et al., 2012). Vi såg dock en brist i att många av 

studierna som undersökt den emotionella intelligensens betydelse för det subjektiva 

välbefinnandet inte tagit hänsyn till att deltagarnas personlighet kunde ha en inverkan. De 

tidigare observerade sambanden mellan emotionell intelligens och personlighet gjorde att vi 

ansåg att det vid studier av emotionell intelligens är nödvändigt att också studera personlighet. 

Vi såg också en kunskapslucka i det att ingen studerat detta i en svensk kontext. Vår studie 

bidrar med kunskap om att emotionell intelligens förutspår människors subjektiva 

välbefinnande, lycka och livstillfredsställelse även i Sverige. Det är värdefull kunskap 

eftersom när detta observeras i olika länder styrker det att den effekt emotionell intelligens har 

på subjektivt välbefinnande är ett universellt fenomen och inte en effekt av kulturella 

omständigheter. Vi har också bidragit med kunskap om att den emotionella intelligensen är 

viktigare än alla Big Five personlighetsdragen för människors subjektiva välbefinnande. Detta 

fynd är viktigt för debatten om huruvida emotionell intelligens är ett överflödigt konstrukt 

eller inte. Eftersom vi fann att emotionell intelligens förutspår en betydande del av 

människors subjektiva välbefinnande utöver effekten av deras personlighet menar vi att 

emotionell intelligens inte kan förminskas till att enbart utgöra en del av individens 

personlighet utan bör istället betraktas som en separat förmåga och därmed ett eget konstrukt. 

Ett oväntat fynd var att männen hade högre emotionell intelligens än kvinnorna, vilket 

vi fann förvånande då vi inte förväntat oss att se en könseffekt på emotionell intelligens. En 

förklaring till detta kan vara att kvinnorna samtidigt rapporterade högre grad av neuroticism, 

ett personlighetsdrag som vi också fann förutspår lägre emotionell intelligens. Ett annat fynd 
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som är utmärkande är att vi av de fem personlighetsdragen fann att vänlighet och neuroticism 

förutspådde subjektivt välbefinnande. Det finns sedan tidigare blandade resultat om exakt 

vilka personlighetsdrag som är associerade med subjektivt välbefinnande, men extraversion 

och neuroticism är de två som framträtt mest (Tanksale, 2015) varför även vi i vår studie 

förväntat oss att finna en effekt av dessa. Dock är det mest förvånande fyndet i vår studie att 

vi fann en negativ association mellan extraversion och livstillfredsställelse medan 

associationen mellan extraversion och lycka var positiv. Det innebär att de deltagare i vårt 

urval som var extroverta var lyckliga men mindre tillfreds med sina liv, medan istället de som 

var inåtvända var mindre lyckliga men mer tillfreds med sina liv. Den negativa associationen 

är förvånande då vi föreställt oss att personer som är mer extroverta och kontaktsökande 

skulle känna högre livstillfredsställelse, vilket är vad tidigare studier som också använt sig av 

SWLS för att mäta livstillfredsställelse har funnit (Tanksale, 2015). Dock operationaliserade 

vi personlighet utifrån Big Five-modellen medan Tanksale använde ett annat mått för att 

operationalisera personlighet, vilket kan vara en möjlig förklaring till varför våra resultat 

skiljer sig åt. En annan tänkbar förklaring för detta avvikande fynd kan kopplas till exemplet 

av Diener och Lucas (1999) i inledningen där det framgår att en individ som är olycklig ändå 

kan vara tillfreds med sitt liv, och att en person som känner sig lycklig trots det kan känna låg 

tillfredsställelse med livet. Att det förhåller sig på detta vis skulle kunna förklara varför vi i 

vårt urval fann att extroverta individer var lyckligare men samtidigt rapporterade lägre grad 

av livstillfredsställelse. 

Det finns många olika mätinstrument som kan användas för att studera subjektivt 

välbefinnande. När vi övervägde måtten för denna studie valde vi att mäta subjektivt 

välbefinnande genom SWLS och SHS då de i tidigare studier uppvisat god reliabilitet och 

validitet och använts för att operationalisera just subjektivt välbefinnande (Higgs & Dulewicz, 

2014). Att vi använde oss av SHS istället för det nyare måttet Scale of Positive and Negative 
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Experience (SPANE: Diener et al., 2010) för att mäta balansen mellan positiv och negativ 

affekt är en brist i vår studie då SPANE är ett nyare och mer korrekt mått för att mäta just 

positiva och negativa känslor. Valet av mätinstrument kan på så vis ha påverkat resultaten i 

vår studie. Därför rekommenderar vi att framtida studier använder sig av SPANE för att mäta 

positiv och negativ affekt vid studier av subjektivt välbefinnande. Framtida studier kan med 

fördel också använda sig av Flourishing Scale (FS: Diener et al., 2010) kombinerad med 

SPANE och SWLS för att studera effekten av emotionell intelligens på välbefinnande i en 

vidare bemärkelse och inte enbart på subjektivt välbefinnande. FS och SPANE har bland 

annat använts med framgång av Kormi-Nouri, Farahani och Trost (2013) i en studie om rollen 

av positiv och negativ affekt på välbefinnandet bland svenska och iranska studenter. Att vi 

inte har ett randomiserat urval i vår studie är en nackdel, då det innebär att trots att vi fann 

belägg för att emotionell intelligens har en avgörande roll för människors subjektiva 

välbefinnande så kan vi inte generalisera resultatet till andra individer än de som ingick i vårt 

urval. Eftersom inbjudan till studien publicerades på sociala medier vet vi inte vilka de 

personer som valde att inte delta är. Det kan ha funnits en skillnad mellan dessa individer och 

de som frivilligt deltog i studien vilket kan ha gett upphov till en partiskhet i vår data och på 

så vis påverkat resultatet. En annan begränsning med vår studie är storleken på det interna 

bortfallet, som troligtvis berodde på att enkäten innehöll många frågor vilket kan ha gjort att 

vissa respondenter valde att inte slutföra den. 

Det är dock inte enbart en begränsning att vår enkät innehöll många frågor, utan också 

en styrka. Att våra mått har många frågor som mäter samma konstrukt ökar vår studies 

validitet och tillförlitligheten att vi mätt de fenomen vi vill uttala oss om. Att TeiQue-SF och 

SHS inte fanns att tillgå i validerade svenska versioner är en begränsning, men det är en 

styrka att vi för de måtten utförde noggranna översättningsprocedurer i flera steg med hjälp av 

utomstående personer för att hamna så nära originalen som möjligt. Att vi pilottestade enkäten 
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utan negativ respons är också en fördel eftersom det ökar förutsättningarna att respondenterna 

uppfattat frågorna korrekt. Den största styrkan i vår studie anser vi är att vi har kontrollerat 

för effekten av deltagarnas personligheter, eftersom det i tidigare litteratur finns indikationer 

på en överlappning mellan emotionell intelligens och personlighet. På så vis är vi säkrare på 

att den effekt vi funnit att emotionell intelligens har på människors subjektiva välbefinnande 

faktiskt beror på deras emotionella intelligens och inte deras personlighet.  

De resultat vi fått i denna studie visar att emotionell intelligens har en stark positiv 

effekt på människors subjektiva välbefinnande, vilket är i enlighet med tidigare forskning 

(Sánchez-Álvarez et al., 2016). Detta öppnar upp för möjligheten att emotionell intelligens 

skulle kunna vara en viktig nyckel för att nå framgång inom andra områden i livet. Det är 

därför viktigt att man fortsätter studera emotionell intelligens och de fördelar som en 

välutvecklad emotionell intelligens medför. Exempelvis vore det gynnsamt med tvärkulturella 

studier som undersöker effekten av emotionell intelligens i flera länder samtidigt. Vidare vore 

det intressant med experimentella studier för att studera kausaliteten mellan emotionell 

intelligens och subjektivt välbefinnande, exempelvis genom att en grupp försökspersoner 

deltar i träning med syfte att öka den emotionella intelligensen varefter nivån av subjektivt 

välbefinnande jämförs mellan denna experimentgrupp och en kontrollgrupp. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att människors emotionella intelligens är av stor 

betydelse för deras subjektiva välbefinnande. En hög grad av emotionell intelligens förutspår 

högt subjektivt välbefinnande, lycka och livstillfredsställelse hos individen. Att emotionell 

intelligens är viktigare än personlighet för det subjektiva välbefinnandet är positivt, eftersom 

mycket tyder på att man med träning kan förbättra sin emotionella intelligens. Vår 

förhoppning är att man utifrån denna kunskap kan utveckla interventioner med syfte att öka 

den emotionella intelligensen hos människor och på så vis främja lycka och 

livstillfredsställelse hos den svenska befolkningen. 
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Bilaga 1 

 

Subjective Happiness scale 

 

För kommande påståenden och frågor, var vänlig och ringa in den siffra på skalan som du 

anser bäst beskriver dig.  

 

 

1. I allmänhet anser jag mig själv vara: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Inte en väldigt              En väldigt glad 

glad person                     person 

 

 

 

2. Jämfört med de flesta jämlika anser jag mig själv vara: 

 

1  2 3 4 5 6 7 

Mindre                      Gladare  

glad       

 

 

 

3. Vissa personer är generellt sätt väldigt glada. De njuter av livet oavsett vad som pågår och 

får ut det mesta av allt. Till vilken grad skulle detta beskriva dig? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls                  Väldigt bra 

 

 

 

4. Vissa personer är generellt sätt inte väldigt glada. Även om de inte är deprimerade så är de 

inte så glada som de skulle kunna vara. Till vilken grad skulle detta beskriva dig? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls                  Väldigt bra 
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Bilaga 2 

 

Trait Emotional Intelligence Questionnaire – short format 

 
Instruktioner: Var vänlig och besvara varje påstående nedanför genom att ringa in det nummer som bäst 

återspeglar hur mycket du håller med eller inte håller med påståendet. Tänk inte för länge på den exakta 

innebörden av påståendet. Arbeta snabbt och försök att svara så sanningsenligt som möjligt. Det finns inga rätt 

eller fel svar. Det finns sju möjliga svarsalternativ för varje påstående som går från “Håller inte med alls” 

(nummer 1) till “Håller med helt” (nummer 7). 

 

     1 . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . 7 

       Håller inte                  Håller med 

       med alls                        helt

                

 

 
1. Att uttrycka mina känslor i ord är inget problem för mig. 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Jag tycker ofta det är svårt att se saker ur någon annans synvinkel. 

1 2 3 4 5 6 7 
3. Överlag är jag en mycket motiverad person. 

1 2 3 4 5 6 7 
4. Jag tycker vanligtvis att det är svårt att reglera mina känslor. 

1 2 3 4 5 6 7 
5. Generellt sett tycker jag inte att livet är njutbart. 

1 2 3 4 5 6 7 
6. Jag kan hantera människor effektivt. 

1 2 3 4 5 6 7 
7. Jag tenderar att ändra mig ofta. 

1 2 3 4 5 6 7 
8. Många gånger har jag svårt att lista ut vilken känsla jag känner. 

1 2 3 4 5 6 7 
9. Jag känner att jag har ett antal goda egenskaper. 

1 2 3 4 5 6 7 
10. Jag finner det ofta svårt att stå upp för mina rättigheter. 

1 2 3 4 5 6 7 
11. Jag har vanligtvis förmågan att kunna påverka hur andra människor mår. 

1 2 3 4 5 6 7 
12. Överlag har jag ett dystert perspektiv på det mesta. 

1 2 3 4 5 6 7 
13. De som står mig nära klagar ofta över att jag inte behandlar dem rätt. 

1 2 3 4 5 6 7 
14. Jag tycker ofta att det är svårt att anpassa mitt liv efter omständigheterna. 

1 2 3 4 5 6 7 
15. Överlag har jag förmåga att hantera stress. 

1 2 3 4 5 6 7 
16. Jag tycker ofta det är svårt att visa ömhet till de som står mig nära. 

1 2 3 4 5 6 7 
17. Jag kan vanligtvis sätta mig in i andra människors situation och uppleva deras känslor. 

1 2 3 4 5 6 7 
18. Jag har vanligtvis svårt att hålla mig själv motiverad. 

1 2 3 4 5 6 7 
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19. Jag kan vanligtvis hitta sätt att kontrollera mina känslor när jag vill det. 

1 2 3 4 5 6 7 
20. I det stora hela är jag nöjd med mitt liv. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Jag skulle beskriva mig själv som en bra medlare. 

1 2 3 4 5 6 7 
22. Jag involverar mig ofta i saker som jag senare önskar att jag kunde ta mig ur. 

1 2 3 4 5 6 7 
23. Jag stannar ofta upp och tänker på mina känslor. 

1 2 3 4 5 6 7 
24. Jag anser att jag är full av personliga styrkor.  

1 2 3 4 5 6 7 
25. Jag tenderar att ge vika även om jag vet att jag har rätt.  

1 2 3 4 5 6 7 
26. Jag verkar inte ha någon inverkan alls över andra människors känslor. 

1 2 3 4 5 6 7 
27. Jag tror generellt att saker kommer lösa sig bra i mitt liv. 

1 2 3 4 5 6 7 
28. Jag tycker det är svårt att riktigt knyta an, även till de som står mig nära. 

1 2 3 4 5 6 7 
29. Generellt har jag förmågan att anpassa mig till nya miljöer. 

1 2 3 4 5 6 7 
30. Andra beundrar mig för att jag är avslappnad. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

 


