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Emotionell intelligens och social förmåga hos 
ungdomar1

 

Sammanfattning 
 
I denna studie undersöktes vissa variabler i UPP-testet i en grupp ungdomar i 17-årsåldern 
(gymnasiestuderande). Testets modul för emotionell intelligens (EI) och social förmåga 
användes efter komplettering med skalor för mätning av social osäkerhet (”blyghet”), 
sårbarhet och ännu en skala för EI, som användes för begreppsvalidering av testets 
motsvarande skala. Social osäkerhet ingick i upplägget för att möjliggöra begreppsvalidering 
av testets skala på social förmåga. UPP-testets EI-dimension särredovisas dels som 
självrapportskala, dels som prestationsskala (bilddelen). Data samlades också in beträffande 
deltagarnas föräldrars utbildningsnivå. Resultaten visade god reliabilitet för de använda 
skalorna. Alla skalor korrigerades för skönmålning inför fortsatta analyser. UPP-testets mått 
på EI och social förmåga visade god begreppsvaliditet. EI och social förmåga samvarierade 
med föräldrarnas utbildningsnivå: högre utbildning gick samman med bättre testresultat. Olika 
tolkningar av detta resultat diskuteras.  
 
 

Inledning 
 
UPP-testets skalor för mätning av emotionell intelligens (EI) har validerats i ett omfattande 
forskningsprogram [14; 16] med goda resultat. Det har emellertid saknats direkt 
begreppsvalidering mot andra mått på dessa variabler.  
 
UPP-testet mäter EI både genom självrapportuppgifter och genom bedömningar av emotioner 
i ansiktsuttryck. Sambandet mellan dessa typer av EI-mätning är vanligen lågt [7] men båda 
innehåller relevant information. Skalan på social förmåga är en självrapportskala.  
 
Vad gäller EI jämfördes testets EI-skala med den skala som publicerades av Schutte m fl. [13] 
i ett tidigt skede av EI-forskningen. Resultatet var inte så bra som hade förväntats utifrån 
andra resultat med testets EI-skala. Schutte-skalan har också blivit kritiserad i EI-litteraturen 
REF. Det var därför angeläget att närmare studera sambandet mellan testet och en etablerad 
skala för EI-mätning. Furnhams [12] skala TEIQue (TEIQue-ASF, förkortad version) lämpar 
sig väl för det syftet och är tillgänglig för forskning via en version publicerad på Internet2. 
Den finns i en särskild version för ungdomar vilket passade speciellt bra för denna 
undersökning.  
 
Social förmåga ansågs också behöva en direkt begreppsvalidering mot en skala som mäter ett 
likartat begrepp. Därför beslöts att översätta en skala för mätning av social osäkerhet och 
blyghet publicerad av Jones m fl. [6]. Dessutom konstruerades en egen skala för att mäta 
samma begrepp. Undersökningen tillåter begreppsvalidering också av denna skala. Social 
osäkerhet är en mycket relevant dimension för ungdomar [5; 8-9; 11], men också för vuxna 

                                                 
1 Ett tack till Richard Ernfjäll som ombesörjt datainsamlingen.  
2 http://www.psychometriclab.com/Default.aspx?Content=Page&id=12 
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och för en yrkesgrupp som säljare [1] och det var avsikten att i annat sammanhang återvända 
till just den gruppen.  
 
Psykologisk sårbarhet (vulnerability) har diskuterats som en faktor i olika former av 
anpassningsproblem. Forskningen är inte särskilt omfattande, men ett tidigt arbete pekade på 
begreppets betydelse för studenters anpassning [3]. I denna undersökning kommer en IPIP-
version [4] av en sårbarhetsskala att användas3. Den ingår som en underskala till Big Five-
dimensionen emotionell stabilitet i NEO-PI-R [2]. Emotionell anpassning är ett begrepp som 
är distinkt från EI och bör därför inte ha en hög korrelation med denna dimension. Det kan 
emellertid vara svårt att formulera testfrågor i en självrapportskala för EI som är oberoende av 
emotionell anpassning. Syftet med att inkludera en skala på sårbarhet var att undersöka i 
vilken mån detta lyckats.  
 
I en nyligen publicerad översikt av forskningen om emotionell intelligens (EI) [7]behandlas 
vissa gruppskillnader, nämligen kön och ”ras”. I det förstnämnda avseendet har man funnit 
betydande skillnader, till förmån för kvinnorna, men i det sistnämnda fanns inga 
gruppskillnader. Detta gällde genomgående amerikanska data, medan jag funnit tydliga 
samband mellan inkomst och EI. I en förnyad analys av normdata (ca 1000 personer) 
framkom signifikanta skillnader för EI – självrapport och social förmåga och samma trend 
men svagare för EI – prestation (bild). Se Fig. 1. De två förstnämnda skillnaderna är av 
storleksordningen 0.2 – 0.3 SD-enheter, tyliga men inte särskilt stora.  
 

EI - självrapport EI - bild Social förmåga

Medelvärde, standardiserad skala

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

Män 
Kvinnor 

 
Figur 1. EI, social förmåga och kön.  

 
 
I denna undersökning fanns möjligheten att försöka replikera dessa resultat med en grupp 
tonåringar. Har tonåringar lägre EI än vuxna?  Sambandet mellan ålder och EI i normgruppen 
för UPP-testet (ca 1000 testade personer) illustreras i Fig. 2.  
 

                                                 
3 http://ipip.ori.org/ipip/ 
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Figur 2. Emotionell intelligens (standardiserad skala)  som en funktion av ålder. 

 
Fig.2 visar en tydlig och stor ålderseffekt och ett krökt samband mellan EI och ålder, snarlikt 
för självrapport och bildbedömning. Sänkningen av EI tycks sätta inom mellan 50 och 60 års 
ålder. Från tonåren ser vi däremot en stark höjning. I en studie av tonåringar som inte täcks av 
normdata och Fig. 2 förväntar viss oss därför lägre värden än i normdata.  
 
Hur tidigt etablerats en skillnad till förmån för kvinnorna? Vi ville studera om skillnaden 
fanns redan i de högre tonåren. Syftet var också att undersöka EI-skillnader hos tonåringar i 
relation till social bakgrund, som den mättes med föräldrarnas utbildning.  
 

Metod 
 
UPP-testets modul för EI och social förmåga besvarades av 128 gymnasieelever, som var 
medlemmar av fem klasser, utvalda för att den sociala bakgrunden skulle variera. Av dem 
som tog testet var 50 män, och 66 kvinnor medan 6 inte uppgav kön. Medianåldern var 17 år.  
 
UPP-testets modul hade kompletterats med skalor för mätning av social säkerhet, EI enligt en 
av Furnhams skalor som är speciellt avsedd för tonåringar, en nykonstruerad skala för 
mätning av social säkerhet samt en skala för sårbarhet.  
 
Det tog ca 30 minuter att besvara modulen och de tillkommande skalorna på Internet.  

Resultat 
Om inget annat sägs är alla resultat som presenteras här baserade på variabler som korrigerats 
för skönmålning enligt den metodik som beskrivs i [15]. Samtliga variablers reliabiliteter 
(alfa) återges i Tabell 1. Tabellen ger också multipla korrelationer mellan 
personlighetsvariablerna och de två måtten på skönmålning.  
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Tabell 1. Reliabilitetsvärden (alfa) för variabler i denna studie samt multipla 
korrelationer med skönmålning 
Variabel Alfa Korrelation med 

skönmålning (R2
adj) 

EI, Självrapport 0.75 0.302 
EI, bilder 0.79 0.048 
Social förmåga 0.60 0.126 
TEIQue 0.83 0.462 
Jones blyghetsskala 0.89 0.139 
Psykologisk Metods skala för 
social osäkerhet (PM-SOC) 

0.76 0.143 

Sårbarhet 0.84 0.444 
Overt skönmålning 0.60 - 
Kovert (dold) skönmålning 0.69 - 
 
Samtliga alfavärden är acceptabla till höga. De olika personlighetsvariablernas samband med 
skönmålning är på normal nivå, och det är intressant att konstatera att de varierar avsevärt. 
Furnhams EI-skala samt sårbarhetsskalan är särskilt högt laddade med skönmålning. Det 
sistnämnda har ett särskilt intresse eftersom sårbarhetsskalan är hämtad ur NEO-PI-R, som 
saknar korrektion för skönmålning. I det följande är alla variabler korrigerade för 
skönmålning, enligt den metodik som beskrivs utförligt i en tidigare rapport [15]. 
 
Gruppen som helhet låg under normdata. För EI självrapport var genomsnittet -0.27 
(standardiserad skala) och för bildtestet -0.19. Detta stämmer bra med det samband mellan EI 
och ålder som återges i Fig. 2.  

Begreppsvalidering 
 
Korrelationerna mellan UPP-testets mått på EI och social förmåga och matchande variabler 
(begreppsvalidering) ges i Tabell 2, i råform och efter korrektion för mätfel i båda ingående 
variabler.  
 
Tabell 2. Begreppsvalidering av UPP-testets mått på EI och social förmåga.  
Variabel Råkorrelation Korrelation efter korrektion 

för mätfel i båda ingående 
variabler 

EI självrapport, mot TEIQue 0.54 0.68 
EI bild, mot TEIQue 0.32 0.40 
Social förmåga, mot Jones 
blyghetsskala 0.43  0.59 

Social förmåga, mot PM-
SOC 0.46 0.68 

Jones-skalan mot PM-SOC 0.79 0.96 
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Tabellen visar goda begreppsvaliditeter. De positiva resultaten i Tabell 2 visar på övertygande 
begreppsvaliditet för UPP-testets mätningar av EI och social förmåga.  
 
Tabell 3 visar sambanden mellan sårbarhet och de övriga variablerna. 
 
Tabell 3. Samband mellan sårbarhet och övriga personlighetsvariabler.  
Variabel Korrelation 
EI, Självrapport 0.19 
EI, bilder 0.10 
Social förmåga 0.01 
TEIQue 0.55 
Jones blyghetsskala 0.31 
Psykologisk Metods skala för social 
osäkerhet (PM-SOC) 

0.27 

 
UPP-testets mått på EI och social förmåga hade alltså mycket svaga relationer till emotionell 
(in)stabilitet, medan särskilt TEIQue hade en mycket stark sådan relation, vilket tyder på att 
den är ett mindre lyckat mått på självrapporterad EI än UPP-testets motsvarande skala. 
Sambandet mellan UPP-testets skala och TEIQue var emellertid 0.50 även efter kontroll för 
variationen i sårbarhet (partialkorrelation).  
 

EI och kön 
Fig. 4 visar könsskillnaderna i EI enligt UPP-testets självrapportskala och bildtestet.  

Självrapport Bilder

Medelvärde, standardiserad skala

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

Män 
Kvinnor 

 
 

Figur 4. Genomsnittliga EI-värden för män och kvinnor.  
 
Könsskillnaderna är av betydande storlek och högt signifikanta, vilket stämmer bra med 
tidigare forskning [7]. För både självrapport och bilder ser man att ungdomsgruppen (men 
endast män) som helhet ligger under normdata. TEIQue-skalan visade ingen könsskillnad.  
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EI och social bakgrund 
 
Skillnaderna i EI som en funktion av föräldrarnas utbildningsnivå framgår av Fig. 5 och 6. I 
båda skalorna framkom stora skillnader i förväntad riktning, i stort sett konsistent: ju högre 
utbildning en förälder hade, desto högre EI hade barnet. Effekten av förälderns 
utbildningsnivå var särskilt stark för bilddelen av EI-testet. Det är intressant att notera att 
övriga dimensioner som studerades, alltså sårbarhet, Furnhams EI-test, social osäkerhet och 
social förmåga inte visade några tydliga samband med föräldrarnas utbildningsnivå.  

Pappans utbildning
Grundskola Gymnasium Högskola

Genomsnitt, normerat värde

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

EI självrapport
EI Bild

 
Figur 4. Samband mellan EI och pappans utbildning.  

 

Mammans utbildning
Grundskola Gymnasium Högskola

Genomsnitt, normerat värde

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0 EI självrapport
EI bild

 
Figur 5. Samband mellan EI och mammans utbildning.  

 
 

Effekterna av föräldrarnas utbildning är signifikanta för bilddelen av EI-testet, medan så inte 
är fallet för självrapportskalan, även om trenden är densamma där. Korrelationen mellan 
bilddelen och självrapportdelen var 0.32, p <0.01.  
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Diskussion 
 
Begreppsvalideringarna av UPP-testets mått på EI och social förmåga gav goda resultat.  
Det visade sig också, som väntat, att gruppen av ungdomar hade lägre EI än normgruppen, 
men det gällde endast den manliga delgruppen.  
 
Det starka sambandet mellan ålder och EI är intressant, särskilt med tanke på att 
självrapportskalan och bildtestet gav likartade resultat. Dessa två deltest korrelerade svagt när 
beräkningarna gjordes över individer, och detta är ett typiskt resultat. Över åldersgrupper 
kunde man se att deltesten fungerade på ett likartat sätt. Liknande resultat har erhållits 
tidigare, i andra sammanhang: svaga samband över individer men tydlig likhet i hur deltesten 
fungerar över olika betingelser och i relation till olika externa variabler som t ex civilstånd. 
Detta tyder på att EI-begreppet har validitet över olika mätmetoder.  
 
Sambandet mellan föräldrarnas utbildning och EI kan bero på omgivningsfaktorer men också 
på genetiska faktorer. Vernon och medarbetare har nyligen funnit belägg för genetiska 
faktorer i EI på ungefär samma nivå som andra personlighetsdrag [17-19]. Båda tolkningarna 
är därför fullt möjliga och troligast är att både omgivningen under uppväxten och genetiska 
faktorer har betydelse. Vi har inga data på föräldrarnas EI; detta är ett uppslag för fortsatt 
forskning. Intressant vore också att undersöka EI i ännu lägre åldrar. Detta har Furnhams 
grupp lyckats med [10].  
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