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Sammanfattning 

Förmågan att förstå sina egna och andras känslor kallas 

Emotionell Intelligens. Finns det något samband mellan EI 

och betyg? För att undersöka det eventuella sambandet så har 

vi valt att göra en korrelationsuträkning där 209 

psykologistuderande vid Örebro universitet ingick. En 

enkätundersökning genomfördes där deltagarna delvis fick 

svara på tio känslorelaterade frågor med relevans för vår 

studie. Signifikans kunde inte påvisas då ingen av de tio 

frågorna hade något samband med akademisk framgång. 
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Abstract 

 

The ability to monitor your own and other individual’s 

feelings and emotions is called Emotional Intelligence. Is 

there a connection between EI and academic success? We 

decided to make a correlation to analyze if there is any 

connection. 209 individuals participated in the study, and all 

of them were psychology students at University of Örebro. A 

survey was done and the participants answered ten emotional 

related questions which were relevant for our study. 

Significance was not detected due to that none of the ten 

questions had any connection to academic success. 
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”The ability to monitor one´s own and others feelings and emotions, to discriminate 

among them and to use this information to guide one´s thinking and actions” 

(Salovey, & Mayer, 1990).  Så lyder den tolkning som Salovey & Mayer (1990) 

formulerade om vad Emotionell Intelligens innebär kortfattat. Deras tolkning är en av 

flera, då EI är ett brett ämne med många olika delar som kan studeras. I en artikel 

skriven av Barchard, (2003) beskrivs ett antal olika synsätt på vad EI kan vara, såsom 

att det är en kognitiv förmåga till att personliga egenskaper kan ha en stor roll inom 

den här formen av intelligens (Barchard, 2003).  

På 1920-talet publicerades en artikel där det beskrevs att en sådan 

förmåga som att kunna förstå andra människors känslor och liknande var en del av en 

persons IQ. (Goleman, 1995). Genom insikten om att känslor har en koppling till 

kognitivt tänkande, så vidgades möjligheterna att se intelligens från flera perspektiv, 

vilket medförde ett annat sätt berörande förståelsen gällande att negativa känslor 

skapade dåligt humör och att positiva känslor skapade bra humör (Salovey, Mayer, & 

Caruso, 2005). En del forskare menar att EI är en förmåga, ”ability”, där det 

kognitiva och det känslomässiga samspelar för att en person ska kunna förstå 

känslomässiga budskap (Salovey et al., 1999, ref. i Barchard, 2003; Caruso, Mayer, 

Salovey, 2002). Andra personer som utforskat ämnet menar att det kognitiva och det 

logiska inte har samma betydelse för EI utan att egenskaper, ”traits”, som exempelvis 

empati och optimism har en större betydelse (Keefer, Parker, Wood, 2012). Det som 

förenar teorierna är att det måste finnas en metod för att få fram det resultat som 

eftersträvas i forskningen.  

 För att nå dessa resultat används olika mätningar och vi tänkte 

presentera två av dessa. Vilken av mätningarna som ska användas beror på om det är 

ett ability-test eller ett trait-test som ska genomföras. Den första, MSCEIT (Mayer-
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Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test) är en utveckling av tidigare MEIS 

(multifactor emotional intelligence scale) branch scores, som är ett kognitivt test, ett 

ability-test, uppdelat i fyra olika ”grundstenar” (Mayer, Caruso, Salovey, 2000; 

Salovey et al., 2005). Emotionella uttryck är den första av de fyra vilken handlar om 

att kunna känna av känslor, både hos sig själv och andra, men även att kunna skilja på 

positiva och negativa känslor. Den andra egenskapen är hur individer använder sig av 

EI ur ett kognitivt perspektiv när dem stöter på problem i vardagen och hur de 

använder sig av sin kreativitet. En annan viktig del är hur individer förstår olika 

känslor och då kan tolka dessa utifrån vetskapen att känslor kan ändras snabbt, och 

att man kan uppleva flera olika känslor samtidigt. Den sista av de fyra som knyter 

samman egenskaperna är också kanske den viktigaste av dem. Den handlar om hur 

individer hanterar sina egna och andras känslor och att det är viktigt att ha ett öppet 

sinne för att kunna hantera olika känslor (Salovey et al., 2005). Ett annat test är 

BEIS-10 som i grunden är ett ability-test som används vid självrapportering. Vid ett 

sådant test mäts frågor som bland annat har med hur bedömning och hantering av 

sina egna och andras känslor går till (Davies, Lane, Devonport, & Scott, 2010). 

Tidigare forskning har kommit fram till att bara mäta IQ för sig och känslor för sig 

inte förklarade intelligens på ett bra sätt. Om fler variabler mättes i samma test så gav 

det ett mer rättvisande resultat på olika former av intelligens, exempelvis EI (Mayer 

et al., 2000).  

Emotionell Intelligens och akademisk framgång 

Det finns tidigare forskning kring sambandet mellan EI och en students 

framgång på akademisk nivå med varierande resultat. Den forskning som presenterats 

visar både att det finns samband mellan EI och akademisk framgång och att det inte 

finns något samband alls (Qualter, Gardner, & Whiteley, 2007; Van der zee,Thijs, & 
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Schakel 2002; Song et al., 2009; MacCann, Fogarty, Zeidner, Roberts, 2011). En 

students förmåga att ha kontroll över sina egna känslor, men också förmågan att läsa 

av andras känslor, kan ha en framträdande och positiv betydelse under studier på 

akademisk nivå. Om en student har en hög social förmåga, vid exempelvis 

grupparbeten så kan det bidra till en positiv studiemiljö (Saklofske, Austin, Mastoras, 

Beaton, & Osborne).  

Att resultaten har varierat i tidigare forskning kan bero på att i de 

undersökningar som utförts har inte bara EI och akademisk framgång testats utan 

även andra variabler som IQ, kognitiva förmågor, och liknande testats tillsammans 

med EI och akademisk framgång (Qualter, Gardner, & Whiteley, 2007; Van der 

zee,Thijs, & Schakel 2002; Song et al., 2009).  Det finns olika faktorer som spelar in 

när det gäller problemhantering angående frågor och korrekta svar inom EI. Ett 

problem är att de svar du får ut av självrapporterna har ett samband med hur 

undersökningsdeltagarna mår för dagen. Lyckliga och glada människor tenderar att 

förstå sina känslor medan olyckliga människor är mer osäkra på vad de egentligen 

känner, känslomässigt, utifrån deras mående (Mayer et al., 2000). Det är bland annat 

därför vissa vetenskapsmän får fram signifikanta resultat genom undersökningar och 

andra får fram resultat som inte är signifikanta. Det finns även olika fysiologiska 

orsaker som kan påverka deltagarna känslomässigt, som exempelvis ökat blodtryck, 

svettningar och liknande. Det är dock inte nödvändigt att ta hänsyn till dessa 

fysiologiska känslorelaterade effekter när man undersöker hur väl en individ känner 

igen och kan identifiera sina egna känslor (Mayer et al., 2000). En annan orsak till att 

vissa vetenskapsmän funnit samband och andra inte kan vara tidsrelaterad, då 

möjligheten att mäta EI utvecklades tidigt på nittiotalet (Goleman, 1995). Stress kan 

också vara en faktor som spelar in vad gäller en individs mående och dess samspel 
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med EI. Om en individ har god kontroll över sina känslor har denne också lättare att 

tackla situationer som innehåller stress (Saklofske et al., 2011). 

Av de artiklar och böcker som har studerats under skapandet av denna uppsats 

har inte en enda svensk studie som fokuserar på EI och dess samband med akademisk 

framgång funnits. Detta anser vi är ett problem då vi inte har någon tidigare svensk 

forskning att studera för att se hur resultaten i så fall hade blivit och om det då 

framkommit något samband mellan EI och akademisk framgång eller inte.  

En begränsning med tidigare forskning är hur testerna har genomförts. På ett IQ-test 

finns det oftast bara ett korrekt svar och antingen vet man svaret eller inte. När 

självrapporter används finns det inga rätta eller felaktiga svar, utan det svar som ges är 

det svaret som deltagaren känner just då. Dessa svar kan då variera beroende på 

faktorer som kan ha en påverkan i personens sinnesstämning (Humphrey, Curran, 

Morris, Farrell, & Woods, 2007). Känslor kommer in i bilden som då kan påverka 

undersökningen och i sin tur kan leda till missvisande resultat när testet sedan ska 

jämföras med exempelvis akademisk framgång. Det som tidigare nämndes om studier 

som använt sig av fler variabler är också ett problem och en begränsning till det som 

skall undersökas i vår uppsats (Qualter, Gardner, & Whiteley, 2007; Van der zee,Thijs 

et al., 2002; Song et al., 2009), då vi enbart kommer att studera det eventuella 

sambandet mellan variablerna EI och betyg. 

Syfte 

Genom denna studie vill vi få svar på om det finns ett signifikant samband 

mellan EI och akademisk framgång. Vår studie kommer inte representera hela 

Sveriges befolkning men vi får ändå ett resultat som grundar sig på forskning 

bedriven i Sverige. Vi har valt att göra en korrelationsuträkning för att se om det finns 
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ett signifikant samband mellan EI och akademisk framgång för psykologistuderande 

vid Örebro universitet. 

Frågeställningar  

            De frågeställningar vi kommer jobba efter är: Finns det ett signifikant 

samband mellan EI och akademisk framgång gällande psykologistuderande vid 

Örebro universitet? Om frågorna om EI delas in i kategorier, finns det då någon eller 

några av dem som påvisar ett mer signifikant samband än de andra?  

Metod 

Deltagare 

I undersökningen deltog totalt 209 individer, med en fördelning på 149 kvinnor och 

57 män och tre personer som har valt att inte definiera sin könstillhörighet. 

Åldersspannet på deltagarna är 18-44, och har medelåldern 25 år. Självrapporten är 

utformad av Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) vid Örebro 

universitet och har sin grund i BEIS-10. Alla individer är studenter vid universitetet 

och har den gemensamma nämnaren att de antingen studerar psykologprogrammet 

eller kurser i psykologi. Urvalet är därför inte randomiserat (slumpmässigt) utan 

selektivt (vilket innebär att målgruppen som valts är intressant för studien).  

I den del av undersökningen som är intressant för vår uppsats förekommer ett 

ganska stort bortfall bland försökspersonerna. Av de 209 som svarade på 

undersökningen i sin helhet kunde vi bara använda oss av 130 av dem, 79 föll bort. 

Att det blev ett så pass stort bortfall beror på att det antingen inte gick att få fram 

personernas betyg från universitetets register eller att de hade för låga betyg. Med 

”för låga” betyg menar vi att de vi var intresserad av till denna undersökning är de 

personer som i snitt antingen har betyget ”Godkänt” eller ”Väl Godkänt”.   

Material 
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Vår studie är en kvantitativ icke-experimentell studie som utfördes med hjälp av ett 

självrapportsformulär. Med kvantitativt menar vi att data (alltså informationen vi får 

ut av undersökningen) som samlats in och sedan sammanställts i statistisk form som 

ligger till grund för de resultat vi vill få fram. Det mätinstrument som tillämpades är 

ett BEIS-10-test som används vid självrapporter (Davies, Lane, Devonport, Scott, 

2010). 

 Självrapporterna genomfördes bland studenter på universitetet och var 

uppdelade i olika delar, där de känslomässiga frågorna är intressanta för vår studie. 

Tabell 1 

Tabellen visar de frågor som deltagarna fick besvara. 

Faktor Objekt Objekt 

Bedömning av egna 

känslor 

 

 

Bedömning av andras                   

känslor 

 

 

 

Reglering av egna känslor 

 

 

 

Reglering av andras  

känslor 

 

 

känsloyttringar 

Jag vet varför mina 

känslor ändras 

 

 

Jag kan förstå hur 

människor känner sig 

genom att lyssna på 

deras tonläge 

 

Jag söker mig till 

aktiviteter som gör mig 

lycklig 

 

Jag arrangerar aktiviteter 

som andra gläds av 

 

 

När jag är i en positiv 

sinnesstämning är jag 

förmögen att komma på 

nya idéer 

Jag kan lätt identifiera 

mina känslor när ja 

upplever de 

 

Genom att titta på deras 

ansiktsuttryck, uppfattar 

jag de känslor människor 

upplever 

 

Jag har kontroll över 

mina egna känslor 

 

 

Jag hjälper andra att må 

bättre när de känner sig 

nere 

 

Jag använder goda 

sinnesstämningar för att 

hjälpa mig framhärda 

trots hinder 

   

 

På frågorna fick studenterna fem olika svarsalternativ där 1 var ”Tar helt avstånd 

ifrån” och 5 var ”Instämmer helt”. För att få fram det resultat som var intressant för 

oss genomfördes två olika korrelationsuträkningar. Det som skiljde dessa två åt var 

att i den första uträkningen jämfördes alla tio EI-frågorna tillsammans mot betyg, och 
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i den andra uträkningen så delades EI-frågorna upp i olika kategorier (faktorer) och 

varje faktor innehåller två objekt som jämfördes mot betyg. Utöver de frågor som 

deltagarna fick besvara tillkom även ett utdrag ur universitetets register med 

betygsuppgifter för varje deltagare. I variabeln betyg ingick studenter med snittbetyg 

”Godkänt” eller ”Väl Godkänt”.  

För att få ett så bra resultat som möjligt så är det av vikt att mätinstrumenten 

mäter på ett bra och detaljerat sätt. Det gäller inte bara vår studie utan alla 

vetenskapliga studier, dem ska vara reliabla och valida. Reliabilitet innebär delvis 

exaktheten i mätningen av de data som leder till det resultat man får fram i en 

undersökning, och om studien är replikerbar. Med andra ord ska individer kunna göra 

om studien och få fram samma resultat. Validitet innebär hur väl du mäter det som 

avses att mäta (Passer et al., 2009). Vår studie är till viss del reliabel av den 

anledningen att den är replikerbar då den går att göra om utifrån informationen som 

finns tillgänglig i studien. Det som gör det svårt att få den reliabel i ett annat 

avseende är det som nämnts tidigare i uppsatsen, hur personen mår för dagen. 

Dagsform har en stor betydelse i hur försökspersonen kommer att svara när individen 

gör om testet några veckor senare, svaret kan skilja sig markant (Davies et al., 2010).  

Syftet med vår studie är att mäta om det finns ett samband mellan EI och akademisk 

framgång, och genom att vi enbart mäter de två variablerna så blir studien valid.   

Procedur 

Testledaren för undersökningen sökte upp deltagarna under föreläsningar där de som 

ville fick svara på självrapporten. Testledaren presenterade undersökningens olika 

delmoment och hur utformningen av undersökningen var formulerad. Alla deltagare 

fick veta att det var helt frivilligt att vara med och att de som valde att lämna 

personuppgifter (personnummer) inte skulle bli publicerade offentligt utan enbart 
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användas för att få fram betyg från universitetet. Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt 

att deltagarna blivit informerade om att anonymitet garanteras. Undersökningen tog 

10-15 minuter för deltagarna att slutföra.  

Resultat 

Finns det ett signifikant samband mellan EI och akademisk framgång för 

psykologistuderande vid Örebro universitet? Nej, genom vad Pearsons korrelation 

visar så finns det inget signifikant samband.  

Finns det några kategorier av EI som har ett samband med akademisk framgång? 

Nej, inte heller här finns det något signifikant samband mellan EI och akademisk 

framgång. I tabellen nedan kan man se den korrelationsuträkningen som gav oss 

resultatet, både det övergripande, men också på detaljnivå. Pearsons 

korrelationsuträkning bekräftar också att det inte finns något samband då alla olika 

kategoriresultaten vi fick fram var nära 0. För att ett samband, positivt eller negativt 

ska finnas ska effektstorleken ligga mellan -1 och 1. I tabellen nedan ses de resultat 

som framkom. 

Tabell 2 

Pearsons korrelationer mellan Betyg, EI, Beg.eg, Beg.and, Reg.eg, Reg.and, Käns.yt 

 

Not. N = 127-209 indikerar antalet deltagare i korrelationerna. 

* p <.001 

Förklaringar av förkortningar: EI=Emotionell Intelligens, Be.eg=Bedömning egna 

känslor, Be.and=Bedömning andras känslor, Reg.eg=Reglering egna känslor, 

Reg.and=Reglering andras känslor, Käns.yt=Känsloyttringar 

 

Diskussion 

 Betyg  EI Be.eg Be.and Reg.eg Reg.and Käns.yt 

    n = 127-209    

 

Betyg 

 

 

   –– 

 

-.080 

 

-.062 

 

-.091 

 

-.021 

 

.038 

 

-.097 

 

EI 

 

 

-.080 

 

 –– 

 

.690* 

 

.660* 

 

.711* 

 

.636* 

 

.791* 
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När vi startade med den här uppsatsen så hade vi en förhoppning om att finna ett 

signifikant samband mellan psykologistuderande individers akademiska framgång 

och Emotionell Intelligens. När människor i allmänhet tänker på hur man lyckas på 

akademisk nivå och vad som leder till goda studieresultat och i slutändan en examen, 

så är det kanske inte många som tänker att Emotionell Intelligens eventuellt har något 

med saken att göra. Många människor kan ha den uppfattningen att det enbart har 

med IQ att göra. Med den vetskapen i ryggen blev valet av ämne ganska enkelt när vi 

skulle välja inför uppsatsen. Vi ville ta reda på om det fanns något samband mellan 

variablerna vi undersökt. När analysen var klar och vi fick fram ett resultat så visade 

det sig att det inte fanns någon signifikans alls, varken i det resultat som grundats på 

EI, där alla variablerna jämfördes tillsammans med betyg och det fanns heller inget 

samband när man jämförde de olika kategorierna med betyg på detaljnivå.  

Då det inte fanns något signifikant samband så är det svårt att hitta något 

konkret vad vår uppsats har tillfört till annan forskning inom samma område. Det vi 

har kommit fram till är att det nu finns en uppsats som är skriven i Sverige på 

svenska. Utifrån de studier vi har tagit del av så har vi inte funnit någon sådan, inte 

med enbart EI och akademisk framgång som variabler.  

Att resultatet blev som det blev kan ha olika teoretiska förklaringar. En av 

förklaringarna är att det faktiskt är människor som svarar på undersökningen. 

Människor har olika känslor från dag till dag och upplever känslor olika beroende på 

hur de mår just för stunden. En livskris eller bara en dålig dag kan göra att deltagarna 

svarar väldigt negativt på en fråga som de i normala fall skulle svara positivt på. Det 

medför att det kan vara svårt att få fram ett korrekt svar, då alla individer hanterar 

känslor på olika sätt (Mayer et al., 2000). En del tidigare forskning har kommit fram 

till, precis som vi, att det inte finns något signifikant samband i ämnet (Barchard, 
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2003; Song et al., 2009). Det som skiljer oss från dem är att andra studier har blandat 

in andra variabler för att få fram resultat, så som exempelvis kognitiva förmågor 

(Barchard, 2003). Vid vår mätning testade vi enbart känslomässiga frågor och 

jämförde med betyg, men vi fick inte fram något signifikant samband.  

När vi fick fram att resultatet inte påvisade något samband alls kändes det 

som ett oväntat resultat. Vi trodde att det skulle finnas signifikans, kanske inte en 

jättetydlig, men i alla fall att det skulle påvisa något. Det blev icke-signifikant på den 

stora övergripande mätningen, men det som är mest förvånande var att när vi skalade 

ner frågorna till mindre delar, kategorier, så visade det att ingen av dem var 

signifikanta med akademisk framgång.  

Vad detta beror på kan vi bara spekulera om, men helt klart är det en brist i 

undersökningen eftersom resultatet inte blev som vi hade förväntat oss. Att det är 

något stort fel på själva mätningen har vi svårt att se. Vi har sett i tidigare studier i 

ämnet att självrapporter används för att mäta detta område, men i en framtid kanske 

det skulle vara intressant att göra longitudinella självrapporter. Samma individer får 

samma frågor en gång i månaden i ett halvår och att sedan räkna ut ett medeltal på 

varje svar som individerna ger och efter det göra en korrelationsstudie för att se om 

det genererar ett annat resultat. En sådan metod är krånglig på så sätt att det krävs 

mer av deltagarna i både tid och engagemang vilket kan innebära att en del inte 

slutför studien, det kan bli ett stort bortfall, men det kan vara en idé till att utveckla 

studien. En annan brist är antalet betyg som ingår i mätningen. Det optimala hade 

varit om betyg fanns att tillgå från alla 209 deltagarna. Nu fick vi bara tillgång till 

130 av dessa och det kanske hade blivit ett annat resultat om vi hade haft samtliga. 

Det som kunde ha genomförts av oss författare på ett annat sätt som kanske hade 

påverkat resultatet var om vi hade räknat med även de som hade genomgående 
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”Underkänt” i betyg. Vi hade då haft ytterligare en grupp och fler betyg som 

mätningar hade kunnat göras på och variansen hade kanske också blivit bättre. Det 

kanske kan låta konstigt att ”Underkänt”-gruppen inte var med i mätningen. Från 

början var det tänkt att även denna kategori skulle vara representerad i studien, men 

då artiklarna som lästs under arbetes gång pratade om ”akademisk framgång” så 

gjorde vi en tolkning att ”akademisk framgång” är när en individ lyckas på 

akademisk nivå och får godkända eller väl godkända betyg. Med facit i hand så 

kanske vi även skulle ha blandat in andra faktorer vid vår mätning. Exempel på en 

sådan variabel kunde ha varit ålder, kön eller stress. En stressvariabel kunde 

eventuellt ha givit en indikation på om det finns något samband mellan stress, EI och 

betyg, och en ålders- och könsvariabel kunde ha indikerat på ett eventuellt samband 

mellan dessa, EI och betyg. 

Resultatmässigt finns det ingen signifikans, men vid avläsning av tabellen så 

påvisas ett nollsamband då alla kategorierna är nära noll, vilket styrker avsaknaden av 

signifikans i studien. Det i sig är en styrka i vår studie då vi nu vet att det inte går att 

få fram ett samband genom att bara mäta de variablerna som mättes. Det tillsammans 

med faktumet att det nu finns en uppsats gjord på svenska är studiens styrkor.  

Det kan vara komplicerat att mäta mänskliga beteenden (Mayer et al., 2000). 

Av den anledningen finns det olika instrument som är speciellt anpassade för olika 

typer av mätningar (Austin, 2010; Mayer et al., 2000). Därför kan det vara bra att 

inför kommande studier att noggrant gå igenom vilket mätinstrument som passar just 

för vilka variabler som ska mätas.  

Avslutningsvis vill vi sammanfatta lite det som denna uppsats har tillfört till 

oss författare. EI är något som de flesta människor har, mer eller mindre. Känslor är 

en viktig del av oss människor och mycket av de beslut som vi fattar gör vi genom 
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känslor. Att EI hör samman med akademisk framgång fick vi inget svar på i denna 

uppsats, men vi tror ändå att EI har någon form av betydelse för hur en individ 

presterar på akademisk nivå.  För framtida forskning eller uppsatser hoppas vi att det 

här bidraget kan vara till hjälp som komplement till forskning eller andra artiklar. 
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