Emotionell intelligens
EQ-i 2.0
EQ-i 2.0 mäter en typ av begåvning som inte täcks av
andra tester. Omfattande forskning i ett stort antal
länder tyder på att emotionell intelligens utgör
nyckelfaktorer för både privat och yrkesmässig
framgång. Oavsett vilka kunskaper och erfarenheter vi i
mer klassisk mening har, så är det vårt sätt att förhålla
oss till oss själva och till andra som är avgörande för att
lyckas såväl privat som i arbetet. EQ-i 2.0 är en
reviderad version av EQ-i (Bar-On, 1997), världens
första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt
grundade testinstrument som mäter emotionell
intelligens. Värdet av att använda sig av EQ-i 2.0 mäts i
ökad effektivitet, högre produktivitet och lägre
personalomsättningskostnader för organisationen,
samt en ökad arbetstillfredsställelse och ett ökat
personligt välbefinnande för individen.

Vad mäter EQ-i 2.0?
Testet mäter fem huvudområden indelade i 15 olika
delskalor.
 Självuppfattning – att förstå sina känslor
 Personligt uttryck – att uttrycka sina känslor
 Mellanmänskliga förmågor – att utveckla och
upprätthålla relationer
 Beslutsfattande – att använda sina känslor för att
fatta bättre beslut
 Stresshantering – att klara av utmaningar

Hur används EQ-i 2.0?
EQ-i 2.0 kan användas i rekrytering och utveckling.
Exempel på användningsområden: assessments,
bedömningar, rekrytering och urval, benchmarking,
kompetensutveckling, utvecklingsprogram och inom
ledarskapsutveckling.

Hur är EQ-i 2.0 konstruerat?
EQ-i 2.0 är baserat på över 30 års forskning och testat
på över 50 000 individer. Utifrån befintlig forskning och
empirisk erfarenhet konstruerades 15 väldefinierade
faktorer som sedan delades in i fem huvudgrupper.
Över 1 000 frågor och påståenden ligger till grund för
de slutgiltiga 133 frågor som utgör EQ-i 2.0.

Hur redovisas resultaten?
Resultaten redovisas i en grafisk sammanställning som
omfattar ett totalt EQ-värde, samt värden för de fem
huvudområdena och de 15 delskalorna. Resultaten
redovisas antingen i en arbetsplatsrapport eller i mer
omfattande rapporter.
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Typ av test

Test som mäter emotionell och social kompetens

Tidsåtgång: ca 15-30 minuter

Tillgängligt på internet

Erbjuds på ett tiotal språk
Språk
EQ-i 2.0 finns tillgänglig på svenska, danska, engelska (UK
och USA/Kanada), tyska, franska, spanska, portugisiska
och kinesiska.
Teori bakom
Bygger på teoretisk och empirisk forskning vid Harvard
University och University of Toronto sedan början av
1980-talet.
Ursprungsland och år

Kanada, 1997, reviderat 2011

Sverige, 1999, reviderat 2014
Normering
Omfattande internationell normering med avseende på
nationalitet, ålder, kön, yrke och utbildning. Den svenska
normeringen bygger på över 1000 personer. Över 6 000
personers testresultat finns i en svensk databas som är
under kontinuerlig uppbyggnad.
Validitet
Validitetsstudier omfattande sju olika validitetsmått
inklusive både begreppsvaliditet och kriterievaliditet, 0,500,60.
Reliabilitet

Internal consistency 0,96

Retest 0,78-0,89
Utbildning som krävs
2-dagars certifieringsutbildning ges av Kandidata.
Övrig information
EQ-i 2,0 har genomgått omfattande forskning och finns
dokumenterat i en mängd forskningsrapporter. Testet är
granskat av Buros Center for testing, det kanske högst
ansedda granskningsinstitutet i världen. Kontakta
Kandidata om du önskar ta del av granskningsprotokoll.
Kandidata följer internationella etiska och psyko-metriska
riktlinjer för tester och testanvändande samt de regler
som är utvecklade av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi.
Kandidata är aktiv medlem av The International Test
Commission “committed to promote policies and to
proper development, evaluation and uses of psychometric
instruments”.
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