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Sammanfattning 
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Handledare: Olle Duhlin 

Examinator: Hans Wessblad 

Syfte: Syftet med studien är att identifiera vilka självledarskapsstrategier ledare använder 

samt kopplingen mellan olika personlighetstyper, inställningen till, och förmågan att leda sig 

själv.  

Metod: Kvalitativ studie med deduktiv ansats. Nio semistrukturerade intervjuer utfördes med 

individer i ledarpositioner.  

Slutsats: Studien visar att respondenterna utövar självledarskap både medvetet och 

omedvetet. Respondenterna arbetar med självledarskap på olika sätt och samtliga uppfattas ha 

en positiv inställning till innebörden av begreppet. Vi har funnit att ett antal olika strategier 

används samt ett fåtal samband mellan utövandet av självledarskap och karaktärsdrag. 

Nyckelord: Självledarskap, personlig utveckling, beteendefokuserade strategier, naturliga 

belöningsstrategier, tankemönsterbaserade strategier, personlighetstyp, Myers-Briggs.  
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Abstract 

 

Title: “In the head of a leader” - about self-leadership and personality 

Authors: Tora Böttiger, Amanda Lindh, Tove Pallin 

Institution: Linnaeus University, School of Business and Economics 

Program: Human Resource Management  

Course: Business Administration III - Organization (bachelor thesis) 

Supervisor: Olle Duhlin 

Examiner: Hans Wessblad 

Purpose: The purpose of the study is to identify which self-management strategies leaders 

use as well as the connection between different personality types, the attitude towards it, and 

the ability to lead themselves. 

Methodology: Qualitative study with deductive approach. Nine semi-structured interviews 

were performed with individuals in leadership positions. 

Conclusions: The study shows that our respondents are practicing self-leadership, both 

deliberately and subconsciously. The respondents work with self-leadership in different ways 

and all of our respondents seem to have a positive attitude towards the concept. We found 

that a number of strategies are used by our respondents and we identified a few correlations 

between self-leadership and personal characteristics. 

Keywords: Self-leadership, personal development, behavior-focused strategies, natural 

reward strategies, constructive thought pattern strategies, personality type, Myers-Briggs. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I en värld som snabbt förändras och blir allt mer komplex ställs högre krav på organisationer 

och företag att kunna anpassa sig efter nya förutsättningar. Mer decentraliserade 

organisationsstrukturer är en möjlighet där företaget strävar efter snabb rörlighet, anpassning 

till omvärlden och där individerna får större inflytande (Jacobsen & Thorsvik 2008). 

Även ledarskap förändras med omvärlden, därmed också hur vi ser på ledarens roll och 

uppgifter. Det externa ledarskapet är väl utforskat och forskningen har på senare tid fokuserat 

på typer av ledarskap som kanske inte är helt uppenbara för gemene man. Under 1980-talet 

utvecklades teorier gällande individens inflytande över sig själv. Begreppet självledarskap 

uppkom som en utveckling av de teoretiska begreppen self- management och self-regulation 

(Neck & Manz 2012). Idag är självledarskap en form av ledarskap med fokus på det 

individuella inflytandet. Manz och Sims (1991) och Ström (2015) betonar vikten av att på ett 

effektivt sätt leda sig själv för att kunna leda andra.  

Begreppet självledarskap är väl studerat. Neck och Houghtons (2002) definition ger en klar 

bild av begreppet, strider inte mot övrig litteratur, och omfattar de egenskaper som intuitivt 

förknippas med begreppet:  

“A process through which people influence themselves to achieve the self-

direction and self-motivation necessary to behave and perform in desirable 

ways" (Neck & Houghtons 2002, s.67) 

Studien kommer, om inget annat nämns, använda ovan nämnda definition när vi refererar till 

begreppet. Flera andra författare utvecklar och förtydligar begreppet. Neck och Manz (2012) 

beskriver självledarskap som en strategi för att skapa möjlighet för individer att identifiera 

både beteende och tankar för att uppnå en inre motivation. Ström (2015) menar att nyckeln 

till en god självkännedom grundar sig i ledarens insikt om sin personlighet och sina 

beteenden. Att uppmuntra självledarskap i en organisation gör enligt Markham (1995) att det 
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frigörs mer tid för organisationens chefer och ledning att exempelvis fokusera mer på 

strategiskt arbete istället för att detaljstyra medarbetarna. Självledarskap kan öka effektivitet 

och ansvarstagandet av en individs arbete, som i sin tur påverkar organisationens resultat 

positivt (Manz 1986).  

Utöver användningen på arbetsplatsen och inom akademin har självledarskap även ett värde i 

vardagslivet. Flera begrepp såsom personlig utveckling, empowerment och självmedvetenhet 

tangerar självledarskap. Betydelserna kan möjligen blandas ihop, här menar vi att 

självledarskap kan ses som övergripande och inkludera del i ovan nämnda termer. Denna 

studie kommer därför teoretiskt att utgå ifrån självledarskap som huvudbegrepp och låta det 

omfatta begreppen ovan, om ingen annan snävare definition specifikt specificeras.  

Under de senaste åren har en uppsjö av artiklar och annat material publicerats i press och 

populärvetenskap: ”A new type of leadership is needed in a complex and ever-changing 

world” (Selfleaders 2018), “Bli din egen boss” (Veckans affärer 2018), ”Led dig själv innan 

du försöker leda andra” (Företagande 2015) och “Är ökad självinsikt nyckeln till framgång?” 

(Motivation 2016) är ett axplock. Artiklarna betonar vikten av att utveckla sig själv som 

individ för att skaffa sig fördelar på arbetsmarknaden. Ett annat exempel är Veckans affärer 

(2017) som listade de tio hetaste jobbtitlarna för året som väl speglar den tekniska 

utvecklingen och en allt mer flexibel arbetsmarknad. Self-leader hamnade på tredje plats på 

listan. Där finns även flera liknande titlar placerade på listan som kan relateras till ämnet: 

”Self-management consultant”, ”Al coach”, ”Personal mental trainer” och ”Organisation 

flexibility manager”. Artikeln visar hur flera titlar kopplade till begreppet självledarskap 

fortsätter vara attraktivt på arbetsmarknaden. Tidningen bedömer att antalet mellanchefer 

kommer bli färre och förmågan att leda sig själv mer betydelsefullt. Ledare uppmanas att 

arbeta med självledarskap, både med sig själva men även med sina medarbetare. 

I en studie av Harvard Business Review visar att ordet självmedvetenhet verkar ha blivit 

ledarskapets senaste “buzzword” (Eurich 2018). Studien visar att ökad självmedvetenhet leder 

till ökad självsäkerhet och kreativitet. Det leder till sunda beslut, starkare relationer och 

effektivare kommunikation. Ledare blir mer effektiva, de anställda mer nöjda och 

organisationer blir mer lönsamma. Kör (2016) presenterar en kvantitativ studie på 

självledarskap där över 400 arbetstagare inom banksektorn deltog. Resultatet visar att ökat 
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självledarskap leder till ökad innovation. Genom självledarskap och innovativa beteenden ges 

arbetstagare utrymme för självinflytande, självstyre samt ökad motivation. 

Neck och Manz (1996; 2012) delar upp självledarskap i tre områden: beteendefokuserade 

strategier, naturliga belöningar samt strategier med syfte att skapa konstruktiva tankemönster. 

Samtliga strategier kan tillämpas både på en individ som ska utföra arbete som uppfattas 

omotiverat, men också som denne finner motiverande. Syftet med de tre strategierna är att 

underlätta individens möjlighet att utveckla sig själva och sina färdigheter. Utvecklingen kan 

handla om att hjälpa individer att utveckla sin självkännedom, upprätthålla önskade 

beteenden, skapa belöningar i utförande av uppgifter samt för att förändra eller behålla 

tankemönster (Manz 1983; Neck & Manz 2012). Ljung (2016) presenterar ytterligare en teori 

kring hur individer kan arbeta för ett lyckat självledarskap. Teorin innehåller sex olika steg 

för att uppnå inre ledarskap och handlar om att satsa på sina styrkor, tro på sig själv, sätta upp 

mål, planera, pröva samt ta ansvar för relationer (Ljung 2016).  

1.2 Problemidentifikation 

Att ledare utnyttjar de insikter forskningen skapat är dock långt ifrån självklart. Det behövs 

större kunskap om vilka av de strategier som forskningen byggt upp när det gäller 

självledarskap som ledare de facto använder sig av. Som tidigare beskrivet är självledarskap 

ett brett begrepp, allt för brett för att behandlas i sin helhet i denna studie. Fokus kommer 

därför ligga på individer som utövar självledarskap samt har ett betydligt definierat externt 

ledarskap, det vill säga leder andra, på arbetsplatser eller liknande organisationer. 

En fundering som uppstår är om samhällets förväntan av att ständigt arbeta med att utvecklas 

som individ går till en överdrift och istället kan förvandlas till en negativ stress. Ett cirkulärt 

sökande efter perfektion riskerar att uppstå i dagens samhälle till följd av att det föreligger 

socialt hysteri kring maximering av individuellt välbefinnande. Varje individ har befogenhet 

att arbeta med sig själv. Cederström och Spicer (2015) menar att välbefinnande har blivit en 

ideologi som kan uppfattas omoraliskt att inte självmant vilja uppnå. Författarna benämner 

denna ideologi som ett “syndrom” och hur arbete med jaget kan genom socialt tryck samt 

makten och ansvar över det egna välbefinnandet skapa känslor av ångest, skam och skuld 

(Cederström & Spicer 2015). Precis som Cederström och Spicer nämner att det råder ett tryck 

från samhället, i kombination med vår uppfattning av att risken för att begreppet blir ett 



 

10 

säljande koncept, ger det här oss bilden av att det finns en tendens att självledarskap kan 

romantiseras.  

Självledarskap ser vi kan påverkas av en rad faktorer såsom generation, ålder, livssituation, 

eller ledarskapsutbildningar. En uppenbar faktor som kan lyftas fram är personlighet, då 

personlighet ofta generellt sett anses viktigt för ledarskap. Frågan är om egenskaper som 

generellt anses vara karakteristiska för externa ledare också är viktiga för självledarskap eller 

bör man leta efter och fokusera på andra personlighetsdrag om man vill främja 

självledarskap? 

Med ett flertal studier om självledarskap som bas genomfördes ett antal djupintervjuer för att 

undersöka om specifika personlighetsdrag påverkar ledarens inställning, medvetenhet, och 

faktiskt utövande av självledarskap. Studien kommer att genom intervjuer och rådande 

forskning analysera, jämföra och dra paralleller hur individer arbetar med att leda sig själv för 

att leda andra med ett fokus på personlighetsdrag och hur de påverkar självledarskapet. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka självledarskapsstrategier ledare använder. Vi 

kommer att identifiera kopplingen mellan olika personlighetstyper, inställning till och 

förmåga att leda sig själv. 

1.4 Frågeställning 

Utifrån syftet formulerades följande frågeställning: 

▪ Hur arbetar formella ledare med sitt självledarskap och hur påverkas det av deras 

personlighet? 

1.5 Avgränsning 

Vi kommer inte att undersöka självledarskap ur en vardaglig bemärkelse, utan fokusera på 

formella ledare inom organisatoriska sammanhang.  
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1.6 Studiens disposition     

Figur 1 – Studiens disposition 

Källa: Egen bearbetning (2018)  
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2. Metod 

2.1 Forskningsprocess 

För att skapa en teoretisk uppfattning om självledarskap genomfördes inledningsvis en 

tolkning av litteratur, vetenskapliga artiklar samt elektroniska källor som berör begreppet. 

Tidigare forskning har studerats för att skapa en grund för studien. Backman (2016) hävdar 

att inläsning av ett ämne samt tidigare forskning ingår i allt vetenskapligt arbete och ger 

förutsättningar för en väl genomförd studie. Följande metodkapitel kommer att redogöra för 

tillvägagångssätt och vägval vi gjort under studien.  

2.2 Forskningsansats 

En kvalitativ studie med en deduktiv ansats har genomförts. Patel och Davidsson (2011) 

beskriver tre olika tillvägagångssätt för att koppla teori med empiri: induktion, deduktion och 

abduktion. May (2013) menar att en deduktiv ansats har till syfte att styra datainsamlingen 

utifrån teorin. Eftersom vi har valt att utgå utifrån teori har vi därför valt den ansatsen. 

Bryman och Bell (2013) beskriver att deduktiv ansats innebär att teorin är utgångspunkt för 

studien och utgör en ram som prövas mot empirin. Vi har inledningsvis fördjupat oss i 

litteratur, vetenskapliga artiklar samt elektroniska källor för att utforma en teoretisk 

referensram. En teoretisk referensram består enligt Patel och Davidsson (2011) av ett flertal 

teorier med förklaringar av det valda fenomenet.  

Deduktiv ansats kan begränsa iakttagelser och intressanta perspektiv som inte ligger inom 

den teoretiska referensramen (Patel & Davidsson 2011). Loseke (2016) menar att en studies 

resultat kan påverkas negativt vid enbart en deduktiv eller induktiv ansats. Vi är medvetna 

om den deduktiva ansatsens svagheter och förstår att den teoretiska referensramen kan 

begränsa våra perspektiv. I enlighet med kritiken av deduktiv ansats har vi genom våra 

semistrukturerade intervjuer varit flexibla och öppna för att korrigera den befintliga teorin, 

vilket således gör att studien har induktiva inslag. 
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2.3 Forskningsstrategi 

Studien är utformad efter forskningsansatsen kvalitativ metod. Valet av metod har tagits med 

syfte att erhålla en fördjupning av fenomenet självledarskap. Backman (2016) beskriver att 

det kvalitativa perspektivet har i utgångspunkt att verkligheten är en individuell, kulturell och 

social konstruktion där fokus riktas mot att studera människors uppfattningar och tolkningar 

av den rådande verkligheten. Vidare hävdar Ahrne (2011) att den kvalitativa metodens 

relevans är grundat i att genomförandet handlar om människors upplevelser och syn på 

verkligheten där förklaringar, beskrivningar och tolkningar är i fokus.  

Respondenter är enligt Repstad (1999) personer som intervjuas och ger svar baserat på egna 

känslor, uppfattningar samt åsikter. Bryman och Bell (2013) menar att författare som utför en 

kvalitativ studie kan få ut fler nyanser av respondenternas svar med hjälp av deras 

kroppsspråk, tonläge samt ironi jämfört med en kvantitativ studie. Ett kvalitativt metodval 

anser vi är relevant för studien med syfte att genom intervjuer tolka respondenterna, deras 

förklaringar samt uppfattningar av verkligheten. Alvesson och Sköldberg (2008) resonerar 

kring pålitligheten av kvalitativa intervjuer och menar att metoden är komplex och känslig 

och det kan vara svårt att nå tydliga och konsekventa svar från respondenten. Vi är medvetna 

om den infallsvinkeln men har inte strävat efter att nå konsekventa svar och anser därmed att 

den valda metoden är relevant för oss.  

2.4 Semistrukturerade intervjuer 

Den kvalitativa studien innehåller vanligtvis ett fåtal intervjupersoner med djupare inslag 

med syfte att “the less is more” (McCracken 1988). Med studiens nio genomförda intervjuer 

har vi haft möjlighet att samla in empiriskt material gällande hur en ledare arbetar med 

självledarskap. Vi valde att använda oss utav en semistrukturerad intervju, som enligt 

Alvehus (2013) innebär att intervjua en respondent i taget. Intervjuerna genomfördes under 

cirka en timme med vardera respondent. Semistrukturerade intervjuer är enligt May (2013) 

utformade med specificerade frågor med utrymme för respondenterna att fördjupa svaren. 

Alvehus (2013) menar att intervjuer är en relevant metod i kvalitativa studier med möjlighet 

att skapa en tolkning av hur respondenten tänker, känner samt upplever olika frågeställningar. 

Självledarskap är kopplat till en individs tankar samt känslor och vi ansåg därför att denna 

metod var relevant för att skapa en uppfattning utifrån deras utlåtande.  
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Under en intervju finns det en maktsituation mellan den som ställer frågor och den som 

svarar. Personen som svarar kan känna press att ge dem rätta svaren och få gensvar 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Vi har förståelse för att det kan vara en obekväm 

situation för respondenterna att bli intervjuad av tre personer mot en. Samtliga 

respondenterna satt i en ledarposition och hade en vana att bemöta människor och därmed 

ansåg vi att situationen inte skulle upplevas som en hot. Med syfte att uppnå ett neutralt 

ställningstagande, att jämna ut maktförhållandet samt för att respondenterna skulle känna sig 

trygga valde vi att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplats. Valet av 

intervjuplats var ett medvetet val och vi ansåg att det var relevant att intervjuerna 

genomfördes i en formell miljö där de utför sitt ledarskap. Intervjuerna genomfördes i lugna 

miljöer där respondenterna fick möjlighet att reflektera utan störningsmoment.  

2.5 Intervjuguide 

I genomförandet av intervjuerna utgick vi från en för ändamålet skapad intervjuguide för att 

uppnå en gemensam riktning i samtliga intervjuer. Intervjufrågorna formulerades och ställdes 

likartat till samtliga respondenter vilket enligt Trost (2010) kan kategoriseras som en hög 

standardisering. Dock ställdes öppna frågor i syfte att ge respondenten utrymme för egna 

tolkningar och ger enligt Rautalinko (2007) möjlighet för att uppmuntra till utvecklade svar 

vilket minskar den eventuella standardiseringen. En dialog fördes med respondenterna och 

ger enligt May (2013) möjlighet till utvecklade och förtydligade svar. Vid intervjuerna var 

samtliga tre författare närvarande för att kunna ställa följdfrågor samt för att en person skulle 

kunna leda intervjun och de andra två anteckningar. Intervjuerna nedtecknades direkt samt 

spelades in med en telefon i syfte att kunna lyssna på svaren i efterhand.  

Repstad (1999) menar att vid semistrukturerade intervjuer bör en flexibilitet finnas för att 

kunna omformulera frågor samt ställa följdfrågor med syfte att skapa en tydlig uppfattning 

om respondenternas syn på verkligheten. Respondenterna tenderade att ge svar som var mer 

kopplade till organisationen. En problematik som uppstod under intervjuerna var att få 

respondenterna att reflektera samt uttala sig om sina egna reflektioner och personliga mål. 

Beroende på vad respondenterna svarade på intervjufrågorna försökte vi vara flexibla och 

omformulerade guiden under tiden med syfte att få så utvecklande svar som möjligt.  
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 Innan intervjuerna fick samtliga respondenter utföra ett Myers-Briggs personlighetstest då vi 

inte ville påverka svaren utifrån vad som skulle diskuterades på intervjun. Personlighetstestet 

fick respondenterna skickat till sig via en länk i ett mail och tog cirka tio till tolv minuter att 

genomföra. Resultaten erhölls sedan via mail från respondenterna efter genomfört Myers-

Briggs personlighetstest. Testet bygger på påståenden där respondenterna fick svara på en 

skala från ett till sju hur väl det stämmer in på dem personligen. Resultaten visar olika 

karaktärsdrag beroende på vilka uttryckande egenskaper personen har. Utifrån de olika 

egenskaperna är en individ riktad åt ett håll på en skala av introvert-extrovert, intuitiv-

realistisk, logisk- principfokuserad, planerad-sökande samt självsäker-försiktig (Briggs 

Myers, McCaulley, Quenk & Hammer 2003).  

2.6 Bearbetning av insamlad data 

Det muntliga intervjumaterialet omvandlade vi till text som vidare tolkades genom det 

hermeneutiska synsättet. Kvale (1997) menar att det hermeneutiska synsättet är relevant i 

intervjustudier och kan skapa en djupare förståelse genom växling mellan tolkning av helhet 

och delar av texten. Patel och Davidsson (2011) beskrev hermeneutik som en tolkningslära 

och innebär att tolka, studera och skapa en förståelse kring fenomen. Valet av synsätt togs för 

att skapa en djupgående förståelse och tolkning av situationer och sammanhang som 

respondenterna uttryckte. 

Vid samtliga intervjuer gick vi i efterhand igenom materialet tillsammans för att få fler 

infallsvinklar och tolkningar av vårt insamlade material. Det kan enligt Kylén (2004) vara till 

nytta för att stärka pålitligheten av studien. Under studiens gång gick vi även löpande igenom 

de genomförda intervjuerna för att finna eventuella förbättringar till kvarstående intervjuer. 

När alla intervjuerna var utförda, jämförde och diskuterade vi likheter och olikheter i 

tolkningarna av intervjuerna för att skapa en gemensam och enad förståelse. Svaren från 

respondenterna bearbetades för att finna kopplingar mellan fenomenet självledarskap och 

personlighet baserat på de insamlade testresultaten.  

Svaren från intervjuerna med samtliga respondenter behandlades anonymt i studien. Det 

valde vi för att svaren de gav oss kan vara av känslig karaktär och ville därför behandla 

svaren med försiktighet. Vidare ville vi även öka sannolikheten att respondenterna upplevde 

att de kunde svara sanningsenligt. 
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2.7 Selektiv transkribering 

Med tillstånd av respondenterna spelades intervjuerna in. Selektiv transkribering 

genomfördes av det inspelade materialet och är enligt Brewer och Miller (2003) en metod 

med möjlighet att transkribera relevant data som berör forskningsfrågorna. Selektivt 

tillvägagångssätt är mindre tidskrävande än en fullständig transkribering eftersom det ger 

möjlighet att endast använda relevant data (Brewer & Miller 2003). Valet av 

transkriberingsmetod ansågs lämplig för att kunna utelämna data som bedömdes irrelevant 

för studien såsom inledande frågor och övergripande information om respondenterna. Vi var 

medvetna om att betydelsefull information riskerade att utelämnas men bedömde att det var 

ett relevant tillvägagångssätt för studien.  

2.8 Urval 

Urvalet gjordes i syfte att erhålla relevant information kopplat till forskningsfrågorna. Den 

kvalitativa studien genomfördes utifrån ett medvetet val att intervjua ledare inom Kalmar 

kommun. Urvalet kan uppfattas som ett kvalitetsurval då alla respondenterna hade den 

erfarenhet som krävs för att besvara intervjufrågorna (Eisenhardt 1989). Vi hade en ambition 

att intervjua ledare om självledarskap då vi ansåg att det var en intressant grupp att undersöka 

eftersom de utövar ledarskap i sina arbetsroller. Respondenterna bestod av nio individer med 

liknande befattning. Via Kalmars Kommuns HR-avdelningen mailades en förfrågan ut om att 

delta i studien till samtliga ledare inom kommunen. Valet av Kalmar kommun grundades på 

dess geografiska läge samt bredden av enheter inom kommunen. Att inkludera respondenter 

från liknande positioner inom Kalmar kommun var relevant för att skapa en gemensam 

nämnare. Genom att välja respondenter utifrån en gemensam nämnare menar Eisenhardt 

(1989) ger möjlighet att finna skillnader och likheter.  

Vi selekterade respondenterna utifrån deras tillgänglighet och det är enligt Bryman och Bell 

(2013) ett bekvämlighetsurval. Ryen (2004) hävdar att ett kvalitativt metodval inte har syfte 

att frambringa generaliserbart kunnande och vi avstod därför från att genomföra 

slumpmässiga urval. Bryman och Bell (2013) upplyser om snöbollseffekten som innebär att 

forskare inledningsvis fått kontakt med ett fåtal personer och genom dem sedan fått vidare 

kontakter. Vi tog inledningsvis kontakt med HR-avdelningen på Kalmar kommun som i sin 
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tur ledde oss vidare till ledare inom Kalmar kommun. Urvalet ansåg vi kan tolkas genom 

snöbollseffekten.  

Tabell 1 - Respondenter och genomförda intervjuer 

Respondent Ålder Kön Ansvarsbefattning Datum 

Respondent 1 50-60 år Kvinna Enhetschef 19-apr-18 

Respondent 2 30-40 år Kvinna Enhetschef 20-apr-18 

Respondent 3  30-40 år Kvinna Enhetschef 20-apr-18 

Respondent 4 30-40 år Man Verksamhetschef 23-apr-18 

Respondent 5 50-60 år Kvinna Personalchef 23-apr-18 

Respondent 6 50-60 år Man Verksamhetschef 24-apr-18 

Respondent 7 40-50 år Kvinna Enhetschef 25-apr-18 

Respondent 8  40-50 år Kvinna Enhetschef 25-apr-18 

Respondent 9  50-60 år Kvinna Enhetschef 27-apr-18 

Källa: Egen bearbetning (2018)   

2.9 Forskningskvalitet 

Intervjuer i en kvalitativ studie har likt andra metodval svagheter och kan göra att 

verkligheten förskönas samt att forskaren kan påverka intervjun (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011). May (2013) menar att respondenternas beskrivningar kan vara begränsade och 

skilja från verkligheten utanför intervjun. Studiens tillförlitlighet kan baseras på om samma 

resultat erhålls vid upprepade studier men är dock mest relevant i kvantitativa studier. I 

kvalitativa studier är det nästintill omöjligt att uppnå samma resultat eftersom forskares 

upplevelser uppfattas olika beroende på situation och person (May 2013). Vi är medvetna om 

att vi forskare kan ha haft inverkan på intervjuerna samt att svaren kan skilja från 

verkligheten. Under intervjuerna var vi medvetna om denna eventuella påverkan och höll 

således ett så neutralt ställningstagande som möjligt gentemot samtliga respondenter.  
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En ytterligare viktig aspekt vi uppmärksammade var att frågorna inte skulle vara ledande 

vilket enligt Kvale (1997) är relevant för att skapa ett tillförlitligt material. Vi hade 

betydelsen av formuleringarna i åtanke vid utformandet av frågorna samt under intervjuerna. 

Tillförlitligheten i vår studie ansåg vi förstärktes av att vi spelade in intervjuerna, vilket är 

betydelsefullt, enligt Patel och Davidsson (2011), för att kunna återberätta respondenternas 

svar på ett sanningsenligt sätt. 

2.10 Arbetsfördelning 

Studien utformades främst genom gemensamt arbete. Vi skrev vissa delar individuellt men 

bearbetat texten tillsammans för att skapa en genomgående gemensam design, struktur och 

formulering. Samtliga forskare var delaktiga vid alla intervjuer och därefter delade vi upp 

vissa uppgifter för att uppnå en jämn arbetsfördelning.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Ledarskap 

En ledare är en individ som arbetar med att föra både dem anställda och organisationens 

uppsatta mål framåt genom att agera problemlösare, övervinna hinder samt skapa möjligheter 

utifrån olika förutsättningar. Att agera utifrån öppenhet och flexibilitet hjälper en ledare att 

exponera sin makt på ett positivt sätt gentemot dem anställda (Nilsson & Jansson 1998) 

Karaktärsdrag som utmärker ett framgångsrikt ledarskap beskriver Morgan (2010) är 

engagemang gentemot sitt team, som är viktigt för att få grupper att arbeta mot de gemensamt 

uppsatta målen. Spears (2010) menar att ledare bör ha viljan att se sina medarbetare växa, för 

att organisationer ska kunna utvecklas. En annan viktig egenskap hos ledare är att kunna 

lyssna på andra människor. Att både ha förmågan att lyssna av vad individer i ledarens närhet 

vill få sagt, men även kunna lyssna och läsa av det som inte blir sagt (Spears 2010).  

För att ledare ska kunna leda andra menar Hays (2012) att det är viktigt att vara medveten om 

styrkor och svagheter, hur medarbetarna agerar i olika situationer samt kring olika 

personligheter och deras intressen. Han beskriver även rak och tydlig kommunikation som en 

viktig grundpelare för att organisationer ska kunna utvecklas i rätt riktning. Med tydliga mål 

och visioner skapas en sammansatt bild av vart organisationer är på väg. Vidare menar Hays 

(2012) att beslutsfattande också är ett viktigt karaktärsdrag för ledare. Det gäller att våga ta 

beslut, men även att vara benägen att ändra riktning på besluten om det krävs. Med syfte att 

få sina anställda att utvecklas bör ledare kunna delegera ut uppgifter som de anser att 

medarbetarna har befogenhet att utföra (Hays 2012).  

3.2 Självledarskap 

När en ledare arbetar med att leda sig själv skapas en viktig förutsättning för att kunna leda 

andra och utgör en möjlig start för ett framgångsrikt ledarskap. En ledare ansvarar för sitt 

eget ledarskap och dess utveckling. Att arbeta med att ifrågasätta sig själv och sin egen insats 

skapar utveckling i ledarskapet. En ledare vill vara den personen som har ett gott inflytande, 

utvecklar och formar sina anställda. Fascinationen av att som ledare kunna hjälpa, vägleda 

och forma sina anställda kan kännas tillfredsställande i sin roll som ledare (Nilsson & Jansson 
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1998). Manz (1992) menar att många ledare lägger för mycket fokus på hur de ska arbeta 

med att vägleda andra. De riskerar då att bortse från sitt eget ledarskap och dess påverkan 

utifrån att vägleda sig själva som ledare. 

Att utstråla ansvarstagande, kreativitet och flexibilitet är viktigt bland ledare eftersom de 

anställda på en arbetsplats avspeglar dessa beteenden vilket också påverkar deras personliga 

utveckling. Att leda sig själv handlar om att skapa inre förutsättningar för att på ett bättre sätt 

agera utåt i en organisation. Ledarskapet ska fokusera på att vara hållbart och 

förtroendeskapande, både för ledarens egen skull och gentemot organisationen (Nilsson & 

Jansson 1998). 

Att som ledare arbeta med sin självinsikt är en viktig del av självledarskap. Som ledare kan 

det vara en utmaning att skapa sitt eget ledarskap och inte arbeta med en kopia och 

avspegling av någon annans. Utvärdering av sina möjligheter, styrkor och svagheter är en 

viktig del för att identifiera och lära känna sig själv som person. Ledare strävar efter att bli så 

bra som möjligt och för att kunna det är det viktigt att känna till och jobba med sina 

skuggsidor. Människor har både bra och dåliga sidor och som ledare, när arbetet går ut på att 

leda andra, är det viktigt att dessa sidor inte tar övertaget i olika situationer. De sämre sidorna 

kan komma fram i olika situationer där människor upplever stress och press, känslan av oro 

eller under förändringsarbete. Som ledare är det viktigt att vara medveten om i vilka 

situationer framförallt allt negativa känsloyttringar kan framträda samt hur de ska hanteras. 

Att kunna identifiera hur ens egenskaper och personligheter ter sig i olika sammanhang blir 

nyckeln till att få en helhetsbild av sitt eget ledarskap. Självkännedom inom sitt ledarskap blir 

därför allt viktigare för att ledare ska kunna tillföra olika lösningar till situationer och 

problem som kan uppstå (Nilsson & Jansson 1998).  
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3.3 Sex steg till ett inre ledarskap  

Figur 2 - Sex steg till inre ledarskap 

 

Källa: Egen bearbetning (2018) av Ljung (2016)  

Ljung (2016) presenterar tillvägagångssätt för att uppnå ett lyckat självledarskap. Han menar 

att nyckeln till ett framgångsrikt självledarskap handlar om att arbeta med motivation samt 

tankekraft i syfte att nå uppsatta mål och visioner. Sex olika steg presenteras som kan hjälpa 

individer att arbeta med inre ledarskap. 

Det första steget handlar om att individer ska satsa på sina egna styrkor. Genom att 

identifiera vilka framträdande styrkor en individ har är det ett första steg i att utvecklas i sitt 

självledarskap. Nästa nivå handlar om att individen ska tro på de uppsatta målen samt på sig 

själv och sin egen förmåga. Om en ledare inte själv tror på ett stort förändringsarbete som 

skall göras menar Ljung (2016) att det kommer att smitta av sig på de medarbetare som är 

med och utför förändringen, vilket kommer påverka förändringen negativt. Som individ är det 

även viktigt att ha tron på sin egen förmåga att utvecklas och växa som person. Att sätta upp 

mål att arbeta efter är det tredje steget vilket hjälper individer att känna energi, kraft och 

betydelse av arbetet i nuet. Målen som ska eftersträvas ska gärna vara utmanande och 

spännande samt innebära både långsiktiga och kortsiktiga mål. Allt förändringsarbete börjar 

med en uppsatt målbild och därför är det viktigt att individer arbetar med de inre uppsatta 

målen för att sedan kunna förverkliga de yttre målen.  

Nästa steg Ljung (2016) benämner är att planera. Efter att målen har formulerats börjar 

planering av genomföranden. Genom att arbeta med en kombination av måluppfyllnad och 

planering kan en känsla av att det är något som ska slutföras skapas hos individer och således 

undvika att känna besvikelse gentemot sig själv. Att efter planeringen pröva och utvärdera 

hur planeringen gick är viktigt då det kan ta tid för olika mål att slutföras. Misslyckande är en 
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naturlig del av genomförandet. Ljung (2016) menar att individer måste våga genomföra och 

ta risker för att kunna upptäcka om det leder till något positivt. Det sista steget handlar om att 

ta ansvar över relationer genom samtal. Att kommunicera med sina människor omkring sig 

och skapa ett effektivt verktyg för sin kommunikativa förmåga hjälper individen att hålla 

kvar och utveckla sina relationer till andra människor (Ljung 2016).  

3.4 Tre strategier inom självledning  

Figur 3 - Teorier kring självledarskap 

 

 

Källa: Egen bearbetning (2018) av Neck och Manz (2012)  

Som tidigare nämnts finns det enligt Neck och Manz (1996; 2012) tre strategier som 

gemensamt strävar efter att skapa en ökad uppfattning av den individuella förmågan med ett 

syfte att nå högre prestation: Beteendefokuserade strategier, naturliga belöningsstrategier 

och tankemönsterbaserade strategier. Neck och Manz (2012) påvisar i en studie skillnaden 

av att utföra självledarskap på en grupp individer som fått träning i att leda sig själv via 

strategierna och en grupp som inte har det. Resultaten visar positiva utfall av att arbeta med 

självledande strategier och kan uppfattas som en primär mekanism vid utveckling av 

individer. De olika strategierna kan öka individers självuppfattningar och leda till ökad 

motivation, förstärka självförtroende och förbättra resultat.  

3.5 Beteendefokuserade strategier 

Självledarskap genom beteendefokuserade strategier fokuserar på att skapa en medvetenhet 

kring det egna beteende. Självmedvetenhet kan skapas genom att observera och skapa 

förståelse för beteenden. Genom observation kan individer ta kontroll över sina beteenden 
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och skapa förutsättningar för ett effektivt självledarskap. Om individer har kunskap om hur 

de agerar i olika situationer skapas möjlighet för självdisciplin. Att ha disciplin kan bland 

annat vara en viktig faktor i genomförandet av nödvändiga men omotiverande uppgifter. 

(Neck & Manz 2012). Vidare kan självdisciplin även skapa förutsättningar för att främja 

önskade beteenden hos individer (Neck & Houghton 2006). De beteendefokuserade 

strategierna är uppdelade i sex olika självledarskapsfaktorer: Självobservation, 

självmålsättning, självbelöning, självbestraffning, självpåminnelser samt repetition (Neck & 

Manz 2012). 

3.5.1 Självobservation 

Självobservation handlar om individers kännedom om varför, när samt under vilka 

förutsättningar vissa beteenden framträder.  

“That is the third time I’ve lost my temper and criticized someone today, and 

I’ve done it several other times this week. I wonder what’s wrong and why 

I’m behaving like such an ogre?” (Neck & Manz 2012, s.20). 

Ett exempel på självobservation kan vara såsom citatet ovan nämner, att efter genomförd 

aktivitet rannsaka sig själv och sitt beteende för att frambringa förståelse för situationer. Att 

observera sina beteenden och utveckla självkännedom kan vara nödvändigt för att minska på 

eller förändra beteenden som inte är önskvärda (Neck & Manz 2012).  

För att få kännedom kring vilka beteenden som vill undvikas eller förändras bör individer 

identifiera vilka som upplevs positiva samt negativa. Det finns olika tillvägagångssätt för att 

underlätta arbetet med självobservation och kan ske genom bland annat notering av 

beteenden, andra personers påverkan, när samt i vilket omfång de uppkommer. Således 

skapar självobservation förutsättningar för att få kännedom om styrkor och svagheter, att 

hantera beteenden samt förmågan att utöva självledarskap (Manz & Sims 1987). 

Självobservation används i individers dagliga liv. En problematik som finns är att individer 

vanligtvis använder de omedvetet och det blir således ineffektivt (Neck & Manz 2012). 
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3.5.2 Självpåminnelser 

Självpåminnelse kan användas som stöd i arbete mot uppsatta mål genom att påminna om vad 

som bör genomföras för att nå dit. Självpåminnelser kan innebära olika hjälpmedel i form av 

noteringar, motivationshöjande posters, citat och listor (Neck & Houghton 2006). Genom att 

skapa en prioriteringslista över när samt vad som behöver genomföras skapas ett effektivt och 

fokuserat tillvägagångssätt för att uppnå mål. Individer bör eliminera störande moment som 

kan distrahera arbetet för att underlätta måluppfyllnad. Människorna i individens omgivning 

betydelsefulla för att uppnå mål genom att de uppmuntrar önskvärda beteenden hos individen 

samt hjälper att förändra eller arbeta bort oönskade beteenden. Neck och Manz (2012) menar 

att syftet är en viktig del av självpåminnelser. Om individer inte lever efter sitt syfte kommer 

de inte heller att känna sig fullt nöjda med sina liv. Individer som är nöjda och känner 

uppskattning i sina liv, är de som utför arbete samt uppnår mål som återspeglar syftet i livet. 

Genom att leva efter syftet kan individer nå full potential av att bli allt de vill och bli 

gynnsamma utövare av självledarskap (Neck & Manz 2012). 

3.5.3 Självmålsättning  

Användning av självmålsättning kan ge individer riktning i självledarskap. Vid förståelse 

kring vad en individ värderar samt vill uppnå i livet, kan mål specificeras. Att lägga tid på att 

formulera samt fastställa målen kan ge individer förutsättningar för att skapa syfte och 

riktning i sitt självledarskap, så att värdefull tid inte riskerar att slösas bort. Genom att 

informera individer i sin närhet om uppsatta mål kan stöd och uppmuntran för att nå målen 

skapas (Neck & Manz 2012). Målen som bestäms bör motsvara arbetsinsatserna samt 

utformas konkret, specifikt och ska vara nåbara (Manz & Sims 1991). Avsiktlig och 

medveten självmålsättning kan leda till ökad prestation, bättre resultat och effektivare arbete 

(Neck & Houghton 2006) 

Neck och Manz (2012) menar att framgångsrika ledare inte utvecklas utan att sätta mål och 

att det utan mål inte finns något att sträva efter att uppnå. Första steget i utformning av mål 

kan innebära att skapa förståelse av vad som anses värdefullt för individen samt vad som vill 

uppnås. Vidare menar Neck och Manz (2012) att målen som formuleras bör vara specifika, 

nåbara samt beskriva hur och när det förväntas uppnås. Målen bör vara långsiktiga och 
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kortsiktiga, genom att sätta upp delmål för att uppnå de slutgiltiga önskade målen. Att förstå 

syftet med målen är en viktig faktor i arbete med självmålsättning (Neck & Manz 2012). 

3.5.4 Självbelöning 

En av de mest effektfulla metoderna för att leda sig själv och uppnå en känsla av självbehag 

är självbelöning. Genom självbelöning kan individer skapa förutsättningar att påverka sina 

genomföranden positivt. Neck och Manz (2012) menar att självbelöning innebär att individer 

belönar sig själva vid utförda arbeten och när de uppnått önskade resultat. För att skapa 

förutsättningar för användandet av att belöna sig själv bör identifiering av vad som motiverar 

en individ genomföras. Neck och Manz (2012) beskriver hur olika människor ger sig själv 

olika belöningar.  

Självbelöning kan innebära både små och stora belöningar och vara inom fysiska samt 

mentala nivåer. Belöning inom fysisk bemärkelse kan innebära att ge sig själv önskade 

föremål, såsom shopping och restaurangbesök. Genom att belöna sig själv kan positiva 

effekter uppnås för framtida arbete. Det viktiga är inte den specifika belöningen utan snarare 

att individer belönar sig med saker de tycker om vid uppnådda mål. För att skapa motivation 

och effektivitet menar Neck och Manz (2012) att utmaningen är att identifiera de delar som 

individer finner belönande och vidare använda de kontinuerligt för att belöna önskade 

beteenden. Vidare kan belöning även ske på mental nivå genom exempelvis fantasier. Om 

individer målmedvetet söker efter önskvärda beteenden och berömmer sig själv därefter kan 

förutsättningar skapas för att förbättra och förändra beteenden. Neck och Manz (2012) 

betonar vikten av att belöning leder till effektivt arbete med att leda sig själv mot uppsatta 

mål. 

3.5.5 Självbestraffning 

Självbestraffning innebär att individer bestraffar sig själva när de inte når sina uppsatta mål 

(Neck & Manz 2012) och baseras på identifiering av oönskade beteenden och misslyckanden 

(D’Intino, Goldsby, Houghton & Neck 2007). Självbestraffning är den enda av de sex 

beteendefokuserade strategierna som inte är kopplad till bättre prestationer. Självbestraffning 

fungerar på liknande sätt som självbelöning, genom att de båda fokuserar på att tillämpa 

konsekvenser för beteenden. Skillnaden är att självbestraffning innefattar negativa 
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konsekvenser snarare än positiva, med syfte att minska oönskat beteende istället för att främja 

önskade beteenden (Neck & Manz 2012).  

Självbestraffning kan utföras på fysisk nivå genom uteblivna belöningar, exempelvis att inte 

låta sig själv spela den traditionsenliga golfrundan. Det kan även ske på mental nivå genom 

kritiska tankar och bilder av negativa resultat. Genom att identifiera oönskade beteenden kan 

medvetenheten leda till förändring av beteenden. Positiv självbestraffning uppstår genom 

identifiering av beteenden som är kopplade till skuld samt vilka handlingar som medför 

självkritik. Vid upprepad självbestraffning kan skuld och självkritik uppkomma och således 

hämma motivation och kreativitet hos individer (Neck & Manz 2012). 

3.5.6 Repetition 

Repetition sker med syfte att förbättra våra beteenden genom övning. Muhammad Ali, 

tidigare världselit inom tungviktsboxning beskrev hur han arbetar med att repetera matcher 

innan genomföranden: 

”The fight is won or lost far away from witnesses – behind the lines, in the 

gym, and out there on the road, long before I dance under those lights” 

(Neck & Manz 2012, s.34).  

Repetition kan leda till att individer upptäcker svagheter, otydligheter och kan korrigera 

eventuella problem i förväg för att minska risken för misstag. Det kan ske mentalt och fysiskt 

innan genomförande av aktiviteter. På en mental nivå kan det innebära att repetera 

genomföranden psykiskt. Genom övning fysiskt kan exempelvis en presentation repeteras 

framför spegeln i förväg för att vara förberedd. Repetition kan kombineras med självbelöning 

för att öka motivation och självförtroende. Exempelvis kan idrottare föreställa sig att vinna 

guld och de fördelar som det bidrar till eller en föreläsare att få publikens beröm efter 

genomförd presentation. Repetition kan vara en kraftfull strategi med syfte att förbättra 

beteenden. Utmaningen är att tillämpa repetition systematiskt och att ha tid för övning. Det 

kommer inte att leda till att utförandet blir perfekt, men desto bättre än utan repetition (Neck 

& Manz 2012).  
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3.6 Naturliga belöningsstrategier  

“We need to stop looking at work as simply a means of earning a living and 

start realizing it is one of the elemental ingredients of making a life” (Neck 

& Manz, 2012, s. 39). 

Syftet med de naturliga belöningsstrategierna är att urskilja tillstånd när individer kan känna 

motivation i sitt arbete. De naturliga belöningsstrategierna handlar om att belöna med positiv 

uppmuntran associerat med uppnådd uppgift. De naturliga belöningsstrategierna behandlar 

även arbetsuppgifter som innan uppfattats som omotiverande och tråkiga som kan vändas till 

att bli lockande att genomföra om individen kan flytta fokus i sitt tankesätt. Utförandet av att 

leda sig själv genom naturliga belöningsstrategier kan utföras med hjälp av två skilda 

beteenden. Antingen kan handlingarna omformuleras i syfte att de ska ses som belönade att 

genomföra, eller ändra fokus i uppgiften från negativt till positivt. De naturliga 

belöningsstrategierna är uppdelat i två kategorier: belönande uppgifter och att flytta fokus 

(Neck & Manz 2012).  

3.6.1 Belönande uppgifter 

Belönande uppgifter är något Neck och Manz (2012) menar att individer bör urskilja genom 

att identifiera vilka åtaganden de upplever är mest tillfredsställande och känner motivation 

för. Individer förväntas även reflektera över och eventuellt finna bättre lösningar på 

placeringen för att utföra åtaganden på samt över hur utförandet genomförs. Det kan innebära 

byte av geografisk placering eller förändrade utföranden i syfte att frambringa en mer 

belönande uppfattning vid utförandet av åtagandet, exempelvis genom att flytta ett möte på 

arbetet till en mer tillfredsställande plats (Neck & Manz 2012). 

Det naturliga värdet av belöningar uppkommer genom specifika aktiviteter och grundar sig i 

en känsla av självkontroll samt kompetens som uppkommit vid utförandet av en uppgift. 

Individer väljer aktiviteter och öden som de själva kan kontrollera och ägnar sig åt aktiviteter 

som de ser som tillfredsställande, vilket leder till att individen får en känsla av mer 

självkontroll. Att känna kompetens är också en viktig del av de naturliga belöningarna, 

individer väljer de aktiviteter som de känner att de har god kunskap inom. Individer blir ofta 
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duktiga inom det de som de tycker är roligt, exempelvis individer som är framstående inom 

en sport har oftast ett starkt tycke för just den sporten (Neck & Manz 2012). 

Ytterligare en aspekt som kan tilläggas inom vad som gör handlingar och aktiviteter 

belönande är att individen ska känna en meningsfullhet i det som utförs. Även om individen 

känner en ökad självkontroll och kompetens blir det inte komplett om individen inte känner 

att det är meningsfullhet (Neck & Manz 2012). 

Syftet med de naturliga belöningsstrategierna är att urskilja tillstånd när individer känner 

motivation i arbetet som utförs. Strategin skiljer på två typer av belöningar som är både 

externa och naturliga belöningar. De externa belöningarna är vanligast förekommande i 

organisationssammanhang och handlar om hur individer känner belöning genom exempelvis 

beröm av en annan individ, får löneförhöjning eller blir befordrad. De naturliga belöningarna 

fokuserar mer på självklarheter som individen ser som belönande, något vardagligt som kan 

ses som extra härligt, exempelvis att läsa en bok och känna tillfredsställelse av det (Neck & 

Manz 2012). 

Individers engagemang och motivation i samband med handlingar kan vara resultat av 

naturliga belöningar (Neck & Manz 2012). Houghton, Neck & Manz (2003) beskriver Steve 

Jobs arbetssätt som ett praktexempel av naturliga belöningsstrategier. Steve Jobs vägrade 

belöning i form av lön för sina ageranden inledningsvis, då hans syfte var att se om han 

kunde vända det konkurshotade företagets lönsamhet. Han kände belöning i form av att han 

gjorde något bra och avstod lönen i detta fall för att få företaget att överleva. Vidare har detta 

påverkat och lett till framgång för Apple och gynnsamma utdelningar för Steve Jobs 

(Houghton, Neck & Manz 2003). 

3.6.2 Flytta fokus från negativt till positivt 

Det andra beteendet Neck och Manz (2012) presenterar inom naturliga belöningsstrategier 

innebär att flytta fokus från negativa delar av ett åtagande till mer positivt. För att ändra fokus 

behöver individer reflektera över vilka delar i genomförandet av arbetsuppgifter som 

uppfattas positiva samt mer belönande. Genom reflekterandet kan individer fokusera på de 

positiva delarna och minska de negativa. Inom de naturliga belöningsstrategierna bör även 

förmågan av att fokusera på de naturliga belöningarna i åtagandena utvecklas och utgöras till 
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en vana (Neck & Manz 2012). Det kan exempelvis genomföras genom att individer skapar 

arbetsmiljöer med personliga detaljer eller genom att arbeta utomhus (Houghton, Neck & 

Manz 2003). 

3.7 Tankemönsterbaserade strategier 

En av de viktigaste delarna för att uppnå ett effektivt självledarskap är enligt Neck och Manz 

(2012) vad individen själv väljer att tänka på och hur man väljer att tänka på det.  

”The mind it its own place, and in itself can make a Heaven of Hell, a Hell 

of Heaven” (Neck & Manz 2012, s.64)  

Som individ handlar det om att reformera sitt tankemönster och ändra sitt agerande för att 

uppnå ett mer önskvärt beteende, ”So let’s spend a little more time thinking about how we 

think it” som Neck och Manz (2012, s.78) uttrycker det själva. De tankemönsterbaserade 

strategier innebär i stora drag att identifiera och byta ut de dysfunktionella antaganden och 

uppfattningar vi skapat, öva sina mentala vanor samt att utföra ett kontinuerligt positivt 

självprat. 

Neck och Manz (2012) beskriver hur användning av de tankemönsterbaserade strategierna 

kan ge tankar som har benägenhet att se hinder istället omvandlas till ett mer eftertraktade 

tankemönster-möjligheter. Genom att byta ut negativa tankar mot positiva, kan individer 

uppnå bättre prestation och hantera sitt arbete på ett önskvärt sätt. Neck och Houghton (2006) 

beskriver på liknande sätt att strategin är utformad för att underlätta ett konstruktivt tänkande 

som leder till bättre prestation. Vidare förklarar de att genom att konstruktivt öva sina tankar 

kan en individ se sina erfarenheter ur ett annat perspektiv vilket kan leda till att de känner 

mer tillfredsställelse i sitt arbete. Neck och Manz (2012) beskriver hur våra tankemönster kan 

förändras och påverkas genom följande: uppfattning, fantasi, självprat och mentala vanor. 

3.7.1 Uppfattningar 

Vad en individ upplever i livet är unikt och alla upplever exempelvis en exakt liknande 

situation helt olikt. Det beror på enligt Neck & Manz (2012) att en individ formar sin egna 

psykologiska världsbild genom att hantera vilken information som tas in och hur den sedan 
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används och uppfattas. Individer bör enligt författarna först identifiera och ifrågasätta sina 

egna tankar för att sedan försöka få bort de dysfunktionella samt irrationella uppfattningar 

och antaganden som skapats, och ersätta de med mer konstruktiva tankar. 

Fortsättningsvis belyser Neck och Manz (2012) att det är betydande för en individ att 

identifiera och skapa förståelse kring vilka uppfattningar som påverkar individens agerande 

och känslor. Därefter bör också individen förstå samt ifrågasätta huruvida dessa uppfattningar 

påverkar agerandet på ett positivt eller negativt sätt. 

3.7.2 Fantasi 

Att tro på att man ska klara av en uppgift sägs underlätta för att faktiskt klara den. Neck och 

Houghton (2006) menar på att visualisera framgång i ett tidigt skede är en viktig faktor för att 

lyckas med en prestation. Neck och Manz (2012) beskriver fantasin som ett viktigt verktyg 

där individer arbetar med att undersöka de mentala tankar och föreställningar som 

uppkommer. Tankemönster där positiva tankar kommer först kan hjälpa individer att uppnå 

en bättre utvärdering av sig själv och sina mentala vanor och tankemönster (Neck & 

Houghton 2006). Neck och Manz (2012) menar att individer bör analysera sina egna tankar 

och de mentala bilder som uppkommer. Vidare beskriver författarna hur det är till fördel att 

vid en utmanande uppgift, ställa frågor om sina tankar till sig så som: varför, om det är 

positiva eller negativa, underlättar eller hindrar samt om det är realistiska. Ytterligare bör 

individen urskilja och radera destruktiva tankar, för att sedan aktivt välja att styra de mot mer 

positiva tankemönster. 

3.7.3 Självprat  

”If you tell yourself that you won’t have a good day, you won’t” 

(Neck & Manz 2012 s.68) 

Självprat (Vad du säger till dig själv) är enligt Neck och Manz (2012) något alla individer 

använder sig genom livet på ett och annat sätt. Genom konstruktivt självprat skapas enligt 

författarna bland annat förberedelse inför utmaningar och leder till ökad motivation. Neck, 

Nouri och Godwin (2003) menar att självprat leder till en högre nivå av kontroll, reflektion 

och empati för individen. 
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Självprat innefattar mentala utvärderingar och reaktioner (Neck & Manz 2012) och bör enligt 

författarna analyseras och fokuseras på det positiva och stärkande inre dialogerna. Vidare 

berättas hur all typ av destruktiv och negativ dialog bör avlägsnas för att uppnå goda 

prestationer. Positivt, stärkande och motiverande självprat ska enligt författarna bli en vana 

som bör upprepas och påminnas under hela dagen, varje dag.  

3.7.4 Mentala vanor 

”Your mind is a powerful tool. You can use it this to achieve great success” 

(Neck & Manz 2012, sid. 76)  

Mentala vanor innebär symboliska och inåtvända föreställningar och tankemönster före en 

upplevelse eller uppgift. Mentala vanor är vanligt förekommande hos professionella 

idrottsmän, men är enligt Neck och Manz (2012) något alla kan ha användning av för en 

bättre prestation. De individer som använder sig av mentala vanor, såsom att föreställa sig att 

lyckas med en uppgift före det faktiska utförandet, är mer benägna att faktiskt lyckas. 

Driskell, Copper och Moran (1994) bevisade även detta genom deras meta-analys av 35 

empiriska studier där det kom fram till att mentala vanor har en tydlig positiv påverkan på en 

individs prestation.  

Neck och Manz (2012) beskriver hur de mentala vanorna, de symboliska föreställningar, 

tillför och är en viktig del av individens egna psykologiska världsbild. Det är viktigt att 

upptäcka effekten av våra egna mentala vanor för att få en bättre förståelse av oss själva. 

Författarna berättar även hur de mentala vanorna bör fokusera de positiva vanor som 

individer vill ha och arbeta kontinuerligt för att bibehålla dem, genom att exempelvis belöna 

sig själv. Oönskade mentala tankar bör även arbetas bort. 

3.8 Relationer och reflektioner 

Som ledare är det en framgångsfaktor att ha förmågan att skapa bra och starka relationer till 

sina medarbetare. Förmågan att skapa goda relationer och tillit gentemot sina medarbetare har 

en direkt påverkan på både ledares och gruppers gemensamma framgång. Ett framgångsrikt 

ledarskap förbättrar en kultur och miljö där medarbetarna arbetar tillsammans och mot 

samma mål för att skapa framgång för sin organisation. Att leda en grupp människor handlar 
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om att få hela gruppen att sträva åt samma riktning och efter samma mål. Genom att ledare 

arbetar med att ta rätt beslut som påverkar både medarbetarna och organisationens utveckling 

positivt skapas en influerade effekt på ledarens medarbetare (Wagner 2012).  

Reflektion över sitt ledarskap är en viktig faktor för att kunna bli en så bra ledare som 

möjligt. En ledare behöver ha förståelse för vad som händer i en organisation för att kunna 

agera och tackla situationen på rätt sätt. Genom att en ledare arbetar med kontinuerlig 

reflektion över sitt agerande och ledarskap, kommer det i framtiden hjälpa ledaren att på ett 

bättre sätt hantera olika situationer som kan dyka upp. Att ledaren stannar upp och reflekterar 

över sina tankar och försöker förstå varför hen tänker i det specifika mönstret, om avvikelser 

kan göras eller om situationen behöver en helt annan struktur, kan hjälpa ledaren att förstå sig 

på sitt eget tankemönster (Nilsson & Jansson 1998). 

En viktig aspekt när en ledare arbetar med sitt självledarskap är reflektionen av det som 

händer i omgivningen, varför ledare agerar som de gör i olika situationer samt reflektion över 

tankemönster kring de specifika situationerna. Reflektionen utgör en viktig del för att en 

ledare på djupet ska förstå vad och varför saker händer i organisationen. Som ledare är det 

betydelsefullt att kunna se sina egna ageranden både från ett åskådarperspektiv och ett 

deltagandeperspektiv för att kunna få distans till sina handlingar och se det ur andra 

synvinklar. Reflektion är en egenskap som utvecklas över tid i takt med att ledare växer och 

är en egenskap som är viktig för ledares självutveckling. Den inre dialogen som pågår om hur 

situationer hade kunnat hanteras på ett annat sätt samt hur ledaren skulle agerat, gör att det 

skapas förutsättningar för att nästa gång en liknande situation uppstår veta i förväg hur hen 

vill agera (Nilsson & Jansson 1998). 

3.9 Myers-Briggs Type Indicator  

Myers-Briggs personlighetstest är en av världens mest använda instrument för att mäta en 

individs personlighet och grundades av den schweiziske psykoanalytikern Carl G. Jungs 

(1923) teori om psykologiska typer. Genom hans observationer för att finna skillnader i friska 

människor, fann Jung att beteenden hos en individ beror på medfödda tendenser som ger 

förutsättningar att på olika sätt använda sina mentala resurser. Jung (1923) lade även märke 

till skillnader i hur en individ hämtar sin energi: antingen genom den inre (introvert) från 

bland annat minnen, känslor och idéer eller den yttre omvärlden (extrovert) av exempelvis 
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upplevelser, aktiviteter och människor. Teorin uppmärksammades sedan av läraren Katharine 

Cook Briggs och hennes dotter Isabel Briggs Myers som gemensamt redan år 1942 

utvecklade den första versionen av Myers-Briggs personlighetstest (Briggs Myers, 

McCaulley, Quenk & Hammer 2003). 

Myers-Briggs personlighetstest behandlar fyra olika aspekter: varifrån en individ skapar sin 

energi, hur hen tar beslut, vilken livsstil som är önskvärt och på vilket sätt hen föredrar att ta 

in information. Varje preferens benämns med hjälp av fyra bokstäver och kan genom en 

bokstavskombination användas som en beteckning för en personlighetstyp, med var och en 

specifika karaktärsdrag (Briggs Myers et al. 2003). 
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Tabell 2: Myers-Briggs personlighetstest: Alternativ av personlighetsaspekter  

Aspekter:  Preferens 1:  Preferens 2: 

Sinne Introvert (I) Extrovert (E) 

Energi Intuitiv (N) Realistisk (S) 

Natur Logiskt (T) Princip-fokuserade (F) 

Taktik Planerande (J) Sökande (P) 

Källa: Egen bearbetning (2018)  

3.9.1 Sinne 

Aspekten handlar om hur individer interagerar med andra människor, var mental energi tas 

ifrån och hur uppmärksamhet riktas. En Introvert (I) individ kan förknippas med att vara 

återhållsamma, lugna, tålmodiga och eftertänksamma. Individen riktar hellre fokus på sin 

egen inre värld av upplevelser och idéer samt skapar sin energi genom egen reflektion. En 

Extrovert (E) person samlar istället sin energi genom sociala sammanhang och kan associeras 

till karaktärsdragen sociala, impulsiva och uttrycksfulla (Briggs Myers et al. 2003). 

3.9.2 Energi  

Syftar på vilket sätt en individ föredrar att arbeta in information och vilken typ av 

information hen helst vill ta del av. Realistiska (S) individer förknippas med att vara 

konkreta, faktabaserade, observanta och fokuserar ofta mer på den aktuella situationen. En 

realistisk individ processar verklig och konkret information med hjälp av sina fem sinnen och 

förlitar sig på sina erfarenheter och observationer av omgivningen. Aspekten Intuition (N) 

däremot förknippas med en individ som är: fantasirika, verbalt kreativa, nyskapande, 

visionärer och abstrakta. En intuitiv person är speciellt kompetenta att se nya möjligheter och 

hitta mönster. Individen vill helst processa information genom att utgå från en helhet, hitta en 

koppling och förhållanden istället (Briggs Myers et al. 2003). 
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3.9.3 Natur  

Natur berör frågan hur en individ tar ett beslut. Vid ett beslut försöker individen med Logisk 

tanke (T) se objektivt, undersöka för och nackdelar och förknippas ofta med att vara logiska, 

analytiska, uppgiftsorienterade samt förnuftiga. Målet är att helst upptäcka en princip som 

kan appliceras på alla liknande situationer i framtiden. De individer som tenderar att utföra 

mer tanke lägger fokus på vad de logiska konsekvenserna som kan tillkomma efter ett beslut, 

val eller handling. Till skillnad från en individ som tar ett beslut på känsla, Princip -

fokuserade (F) som helst tar hänsyn till alla inblandade och vad som är viktigt för dem själva. 

En individ som använder sig av känsla är ofta relationsorienterade och empatiska. De 

försöker identifiera konsekvenser som kan ge mer värdemässiga utslag samt har som mål att 

skapa harmoni (Briggs Myers et al. 2003). 

3.9.4 Taktik  

Taktik menar på hur individen förhåller sig till den yttre världen. De personer som är 

Planerande (J) förknippas med karaktärsdragen: metodiska, systematiska samt strukturerade. 

Planerande individer föredrar att slutföra innan de går vidare till nästa uppgift, vill ta beslut 

samt få saker och ting ordentligt gjorda. Energi skapas genom avslutade uppgifter och 

använder helst tydliga, strukturerade scheman för att lyckas. En mer Sökande (P) individ 

uppskattar däremot att vara flexibel och spontan, fokuserar mer på att uppleva och förstå livet 

snarare än att kontrollera det. Sökande individer kan beskrivas som anpassningsbara, flexibla 

och spontana. En sökande individ får sin energi av den stress som uppkommer i ett sista 

minuten alternativ (Briggs Myers et al. 2003). 

3.9.5 Rollbaserade grupper 

Resultaten kan sammanfattas även i större drag med hjälp av fyra olika rollbaserade grupper 

som är avgörande för vilka aktiviteter, intressen och mål individerna föredrar. De fyra 

huvudgrupperna är: Analytiker, Diplomater, Väktare och Utforskare (16personalities 2018).  
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Analytiker är den grupp personlighetstyper som är rationella och opartiska. De är 

öppensinnade i sitt tankesätt, självsäkra, fantasifulla, viljestarka och fokuserar mer på vad 

som vad fungerar gentemot vad som satisfierar människor omkring dem (16personalities 

2018).  

Diplomaterna är individer som har fokus på samarbeten, rådgivning och empati i sitt arbete. 

De vill att det sociala förhållandet och stämningen på arbetsplatsen är god. Diplomaterna 

karaktäriseras som inflytelserika, empatiska och varma personer men kan ha svårt med 

rationalitet och beslutsfattande (16personalities 2018).  

Väktarna är individer som är praktiska, ordningsamma och skapar en stabilitet där de 

befinner sig. De arbetar hårt för att nå sina mål och är traditionella, noggranna samt duktiga i 

både de administrativa och logiska sammanhangen. De kan ha svårt att ta in andras idéer och 

ståndpunkter och följer sina planer (16personalities 2018).  

Utforskarna är individer som anknyter sig till sin omgivning och är spontana i sitt beteende. I 

deras tankemönster gör de effektiva reflektioner och kan reagera och agera snabbt. Deras 

karaktärsdrag gör att de är duktiga på att hantera krissituationer och försäljning, men kan 

även bli till en nackdel (16personalities 2018).  
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4. Empiri och analys 

Nedan presenteras respondenternas resultat av genomförda Myers Briggs personlighetstest. 

Se bilaga två för mer detaljerad redovisning av resultaten.  

Tabell 3 - Respondenternas resultat från Myers-Briggs personlighetstest  

Respondent Personlighetstyp 

Respondent 1 Utforskare: Entreprenör 

Respondent 2 Väktare: Konsul 

Respondent 3 Väktare: Chef 

Respondent 4 Diplomat: Advokat 

Respondent 5 Utforskare: Entreprenör 

Respondent 6 Väktare: Försvarare 

Respondent 7 Utforskar: Virtuoso 

Respondent 8 Väktare: Konsul 

Respondent 9  Väktare: Försvarare 

Källa: Egen bearbetning (2018)  

4.1 Att ta kontroll över sitt beteende 

4.1.1 Observation av beteenden 

Självobservation berör individers medvetenhet kring varför, när samt under vilka situationer 

som beteenden framträder (Neck & Manz 2012). Genom att identifiera och få kännedom om 

starka och svaga sidor kan ledare få en helhetsbild av sitt ledarskap och således fortsätta 

utvecklas (Nilsson & Jansson 1998). Respondent 2 beskrev hur hon reflekterar över i vilka 

situationer som vissa beteenden framkommer, vilket tyder på att hon arbetar med 

självobservation. Reflektionen sker vanligtvis i hemmet efter arbetstid då hon inte känner att 

det finns tid för det på arbetsplatsen. Respondent 2 berättade att hon ständigt ifrågasätter sig 
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själv. Hon anser att det är viktigt att stå fast vid ett beslut som hon tagit för att hennes 

osäkerhet inte ska uppdagas för medarbetarna. Ljung (2016) menar att det är viktigt att ledare 

tror på sig själv och sin förmåga. Exempelvis vid eventuella förändringsarbeten kan det 

smitta av sig på medarbetarna om ledaren uppträder osäkert och kan därmed påverka 

förändringen negativt. Respondent 2 medvetenhet kring sitt beteende kan innebära att hon 

undviker ageranden som hon tror kan påverka medarbetarna och förändringar negativt.  

Neck och Manz (2012) redogör för att självmedvetenhet är en viktig aspekt för att arbeta bort 

eller förändra ineffektiva beteenden. Samtliga respondenter är medvetna om beteenden som 

framkommer i olika situationer och arbetar med att förändra eller undvika dem. Både 

Respondent 4 och Respondent 7 beskrev hur deras beteenden påverkades i stressade 

situationer. Respondent 4 har reflekterat över att han kan framstå som kort i tonen och 

upplevas irriterad när han blir stressad. Genom självobservation har han fått kännedom om 

beteendet och väljer vid de tillfällena därför att stänga sin dörr till kontoret. Nilsson och 

Jansson (1998) menar att skuggsidor tenderar att framträda i stressade och pressade 

sammanhang, vilket både Respondent 4 och Respondent 7 bekräftade. Respondent 7 

berättade att hon riskerar “att tappa sitt ledarskap” när hon blir stressad. Att Respondent 7 

brister i sitt ledarskap tolkar vi som att hon vid stressade och pressade situationer riskerar att 

inte agera professionellt. Eftersom ledarskapet är en viktig del i hennes arbetsbefattning 

ansåg hon det som betydelsefullt att arbeta för att förbättra de beteenden som uppstår. 

Genom reflektion kring icke-önskvärda beteenden och i vilka situationer träder de fram kan 

individer lära sig hur det ska hanteras och motverkas (Neck & Manz 2012). Respondenterna 

nämnde olika situationer där de genom reflektion har uppmärksammat när oönskade 

beteenden framkommer. Respondent 3 och Respondent 1 berättade att irritation kan uppstå 

vid tillfällen där medarbetare inte följer regler eller genomför sina åtaganden. Respondent 5 

berättade att hon har reflekterat över att hon kan upplevas som impulsiv och att hon ofta 

pratar samtidigt som hon tänker. Respondent 9 ansåg att gemenskap är en viktig del av 

arbetet och beskrev hur hon strävar efter att alla ska vara vänner och överens. Konflikträdslan 

i henne är något som hon har observerat och reflekterat över, och arbetar för att förbättra. För 

att utvecklas som ledare menar Nilsson och Jansson (1998) att kännedom om sina skuggsidor 

är av betydelse för att kunna undvika eller förbättra icke-önskvärda beteenden. Genom 

identifiering av styrkor och svagheter lär individer känna sig själva. Samtliga respondenter 
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tycks vara medvetna över deras starka och svaga sidor vilket kan få dem att främja önskade 

beteenden och undvika oönskade.  

Nilsson och Jansson (1998) menar att självinsikt är en viktig del av arbetet med 

självledarskap. Flertalet av respondenterna berättade att självobservation med syfte att öka 

sin självinsikt vanligtvis sker efter arbetstid, när de har möjlighet att reflektera. Gemensamt 

bland respondenterna var en strävan efter att utvecklas både som ledare samt som individer. 

Genom att granska sitt ledarskap och agerande utifrån åskådarperspektiv samt 

deltagandeperspektiv menar Nilsson och Jansson (1998) att distans skapas till handlingar och 

uppfattas utifrån en annan synvinkel. Vår uppfattning var att respondenternas gedigna 

reflektion styrker det faktum att de granskar sitt ledarskap utifrån olika synvinklar.  

4.1.2 Karaktärsdrag i relation till observation av beteenden 

Det framkommer inte ett tydligt mönster av karaktärsdrag gällande hur samt i vilken 

utsträckning respondenterna arbetade med självobservation, eftersom vi får uppfattningen om 

att samtliga arbetade med det på olika sätt. Givna exempel på reflektion över starka och svaga 

sidor, beteenden som framkommer i situationer samt medvetenheten kring sig själva som 

individer och ledare anser vi tyder på att de utövar självobservation. Vi kunde inte finna 

någon specifik skillnad i arbetet med självobservation kopplat till olika personlighetstyper 

eller karaktärsdrag.  

4.1.3 Användning av påminnelser  

För att nå uppsatta mål kan individer använda sig av självpåminnelser. Påminnelserna kan 

ske i form av noteringar, listor eller liknande och är ett effektivt tillvägagångssätt för att 

uppnå mål (Neck & Manz 2012). Samtliga respondenter använde sig av någon form av 

påminnelser för att nå uppsatta mål. Respondenterna gav exempel på hur noteringarna har 

skett, såsom via almanackor, lappar och to-do listor. Respondent 2 berättade att hon skriver 

ner på lappar och i mobilen för att komma ihåg. Respondent 7 beskrev hur hon arbetade med 

“to-do” listor. Majoriteten av respondenterna hade inte någon kontinuerlig plan för hur de 

arbetade med att påminna sig själva för att nå mål. Gemensamt bland ett flertal av 

respondenter var att de använde sig av olika former av dagliga påminnelser. Dem använde 

flera olika sätt att påminna sig själva och de uttryckte att det kunde bli ostrukturerat och svårt 
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att följa upp. Exempelvis berättade Respondent 5 att hon ibland skriv ner påminnelser, men 

inte alltid följde upp. Att planera är enligt Ljung (2016) viktigt för att individer ska känna att 

det finns något som ska uppnås och slutföras samt för att undvika att känna besvikelse 

gentemot sig själva.  

4.1.4 Karaktärsdrag i relation till användning av påminnelser 

Det planerande karaktärsdraget tenderar, utifrån svaren från respondenterna, att arbeta med 

självpåminnelser. De arbetade med påminnelser i form av dokumentation. Respondenterna 

berättade att dokumentationen kunde ske på olika sätt. Påminnelserna och dokumentationen 

upplever vi är en gemensam nämnare som styrker deras planerande arbetssätt.  

4.1.5 Att sätta personliga mål 

Självmålsättning innebär att individer sätter upp mål för genomförda arbetsinsatser. Målen 

bör sättas både kortsiktigt och långsiktigt med syfte att förändra beteende för att vägledas till 

de uppsatta målen (Neck & Manz 2012). Ett flertal av respondenterna beskrev hur de 

arbetade med mål genom exempelvis lappar eller to-do listor. Målen de beskrev var främst 

kopplade till deras arbetsplats och arbetsuppgifter. Enligt Neck och Manz (2012) ger 

personliga mål möjlighet för olika riktningar i självledarskapet.  

Majoriteten av respondenterna uppgav inledningsvis att de inte arbetar med personliga mål. 

Efter reflektion under intervjuerna var det ett flertal som kom på att de arbetar med 

personliga mål, omedvetet. Exempelvis berättade Respondent 6 i början av intervjun att han 

vanligtvis inte sätter upp personliga mål, men kom efter reflektion på att han gör det 

omedvetet. Respondent 8 berättade att hon i situationer som inte gått som förväntat 

reflekterar och sätter upp mål för hur hon kan förbättras, vilket vi uppfattar som en form av 

självmålsättning. Hon dokumenterade målen i sin almanacka och följer upp regelbundet för 

att säkerställa att målen uppnås. Vidare arbetade även Respondent 1 med personliga mål. Hon 

berättade att hon skapar målbilder och delar upp målen i delmål. Respondent 1 använde sig 

av ett tillvägagångssätt som hon lärt sig under livet och beskrev. 

”Jag tänker på vad min morfar sa: Jag skulle hjälpa honom att köra in ved, 

och tyckte det var så tråkigt. Då kanske jag var 10–12 år och så sa han såhär 
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”tänk att du tar 5 skottkärror i taget istället, se inte de 4 kubiken ved som 

ligger i en hög. Det landar i någon typ av måluppfyllelse tillslut, jag brukar 

tänka skottkärror istället på delmål, och funkar för mig iallafall”. 

Citatet av Respondent 1 tyder på att hon reflekterar över sitt arbete och sätter delmål för att 

uppnå mål. Ljung (2016) menar att genom att sätta upp mål kan individer känna energi, kraft 

och betydelse av arbete. Uppfattningen utifrån Respondent 1 reflektion av mål var att det 

hjälper henne att känna motivation och betydelse i utförande av måluppfyllnad.  

Ett fåtal av respondenterna arbetar endast till viss del med personliga mål. Exempelvis 

berättade Respondent 2 att en intensiv period på arbetet har gjort att hon inte har hunnit 

reflektera över personliga mål. Ljung (2016) menar att tro på sig själv och sin egen förmåga 

att nå uppsatta mål är en viktig del i arbetet med självledarskap. Respondent 5 berättade att 

hon vid medarbetarsamtal med sin chef skriver ner punkter som hon vill förbättra. Hon 

uttryckte att hon inte utvärderar målen strukturerat, utan går tillbaka och påminner sig själv 

om dem ibland.  

Majoriteten av respondenterna dokumenterar inte sina mål och delger dem inte för andra 

personer. Neck och Manz (2012) betonar vikten av att individer informerar människor i sin 

omgivning om mål för att få stöd och uppmuntran. För att uppnå långsiktiga och kortsiktiga 

mål kan det därmed vara gynnsamt att delge sina mål, vilket endast ett fåtal av 

respondenterna uttryckte sig göra. Respondent 3 är en av respondenterna som delar med sig 

av sina mål till människor i sin närhet. Hon berättade att hon diskuterar med kollegor om sina 

mål och att de hjälps åt för att uppnå dem, bland annat genom feedback. Respondent 3 

öppenhet kring sina mål kan därmed ge henne stöd och uppmuntran i strävan efter att nå 

målen.  

I arbetet med självmålsättning menar Neck och Manz (2012) att målen bör vara konkreta och 

specifika för att kunna uppnås. Vid frågan om respondenterna visualiserar framgång svarade 

samtliga att de gjorde de men på olika sätt. Respondent 2 betonade vikten av att vid 

förändringar ha en tydlig vision av vad de vill uppnå för att ha möjlighet att få med sig 

medarbetarna i genomförandet. Neck och Manz (2012) menar att individer bör skapa sig 

förståelse för vad som vill uppnås och vad som anses värdefullt för dem. Ett flertal av 

respondenterna visualiserar målen i bilder av det de vill uppnå. Respondent 7 visualiserar 
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delmålen som hon satt upp för att uppnå slutmålet. Respondent 3 berättade att hon sedan 

barnsben visualiserat sig själv med en pokal i handen och stående ovationer vid lyckade 

resultat. Samtliga respondenternas visualisering av framgång samt arbete med mål visade att 

de har en vilja att ständigt förbättras. Neck och Manz (2012) menar att för att utvecklas och 

bli en framgångsrik ledare, bör mål sättas upp, eftersom att det utan mål inte finns något att 

sträva efter. Den gemensamma nämnaren hos respondenterna är att de har en 

ledarskapsbefattning. Strävan efter förbättring hos dem som individer kan vara en av 

framgångsfaktorerna till att de nått dess befattningar. 

4.1.6 Karaktärsdrag i relation till självmålsättning 

Majoriteten av respondenterna som arbetade med personliga mål har karaktärsdraget 

planerande. Att vara planerande innebär att individer arbetar planerande efter regler och 

riktlinjer (16personalities 2018), vilket kan genomföras genom uppsatta mål. Ett annat 

mönster som identifierats hos respondenterna är att de som arbetar med mål är extroverta 

personligheter och berättar öppet om sina mål för människor i sin närhet.  

4.1.7 Belöning vid måluppfyllelse 

För att påverka sin självmedvetenhet kan individer använda sig av självbelöning (Neck & 

Manz 2012). Endast ett fåtal av respondenterna delgav att de arbetade med självbelöning. 

Exempel är Respondent 3 och Respondent 4 som på olika sätt belönade sig själva vid 

måluppfyllelse. Respondent 3 belönade sig genom att sätta upp nya mål att sträva mot och 

Respondent 4 genom att gå hem från tidigare från arbetet. Självbelöning innebär att individer 

belönar sig vid uppnådda mål och kan användas för att effektivt känna motivation (Neck & 

Manz 2012). 

Majoriteten av respondenterna berättade att de inte använder sig av belöningar för att öka 

motivationen till olika arbetsuppgifter, vilket enligt Neck och Manz (2012) är en effektiv 

motivationsfaktor för att uppnå mål. Exempelvis berättade Respondent 8, Respondent 9 och 

Respondent 5 att de inte unnar sig något extra vid måluppfyllelse utan har “landat” i att vara 

nöjda över sina prestationer. Respondent 6 har ansett sig dålig på att belöna sig, och har 

vanligtvis redan har börjat tänka på nästa mål att uppnå när han nått ett mål. Han beskrev hur 

han har lätt att gå vidare snabbt och att hans belöning i arbetet är att genom mål se andra 
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lyckas och växa. Respondent 6 kände glädje av att se sina medarbetare växa. Att forma och 

vägleda sina medarbetare mot framgång menar Nilsson och Jansson (1998) får ledare att 

känna tillfredsställelse. Respondent 1 uttryckte att hon är duktig på att arbeta med belöningar 

och kan belöna sig själv genom bland annat ridning. Respondent 2 berättade att hon 

motiveras av att hon får lite ledig tid om hon tar tag i arbetsuppgifter direkt. Respondenterna 

baserar sin måluppfyllelse på feedback från chefer och medarbetare samt egen känsla. 

4.1.8 Karaktärsdrag i relation till belöning vid måluppfyllelse 

Majoriteten av respondenterna belönar sig inte vid måluppfyllnad. Vi fann ett mönster i att 

respondenterna med ett planerande karaktärsdrag tenderar att inte belöna sig. De planerande 

individerna söker ständigt efter att komma till avslut med uppgifter (16personalities 2018). 

Ett flertal av respondenterna med planerande karaktärsdrag belönar sig inte, utan berättade 

att de nöjde sig med sina prestationer och fortsatte efter uppnådda mål med nästa uppgift att 

slutföra.  

4.1.9 Bestraffning vid oönskade beteenden  

Självbestraffning innebär att individer bestraffar, kritiserar eller lägger skuld på sig själva vid 

utebliven eller ej uppnådd prestation. Bestraffningar kan innebära att individer inte belönar 

sig själva om de inte uppnår uppsatta mål (Neck & Manz 2012). Vid frågan om 

respondenterna bestraffar sig själva om de inte uppnår uppsatta mål blev samtliga svar nej. 

Ingen av respondenterna bestraffade sig själva om de inte uppfyllde mål, men kunde däremot 

vara självkritiska. Exempel på det är Respondent 2 som beskrev hur hon är självkritisk och 

klandrar sig själv om hon inte når uppsatta mål. För att tränga undan de negativa känslorna 

använde hon sig av löpträning samt mindfulness. Neck och Manz (2012) menar att genom att 

identifiera vilka beteenden som leder till att individer är kritiska mot sig själva, kan 

självbestraffningen kontrolleras. Fokus bör vara på att belöna önskvärda beteenden istället för 

självkritik och bestraffningar (Neck & Manz 2012). Respondent 3 beskrev hur hon går 

igenom vad som kunde genomförts bättre, vad problemet var och utvärderade det för att bli 

bättre nästa gång. Uppfattningen var att Respondent 3 reflektion över icke önskvärda 

beteenden tenderar att vändas till något positivt, och istället för att klandra sig själv försöka 

utvärdera vad som kan utvecklas.  
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Nilsson och Jansson (1998) hävdar att ledare utvecklas i sitt ledarskap om de arbetar med att 

ifrågasätta sig själva och sina insatser. Det kan därmed vara positivt att i viss mån vara 

självkritisk, så länge det inte leder till självbestraffning. Uppfattningen var att respondenterna 

var tydliga med att de inte bestraffade sig själva, genom exempelvis uteblivna belöningar, 

men att självkritik och skuld var gemensamt bland samtliga. 

4.1.10 Karaktärsdrag i relation till bestraffning vid oönskade beteenden 

Gemensamt för samtliga respondenter var att de inte arbetade med att bestraffa sig själva vid 

oönskade beteenden eller om de inte nått uppsatta mål. Samtliga tenderade att vara kritiska 

mot sig själva, men utförde inga bestraffningar. Eftersom responsen var genomgående kan vi 

inte finna kopplingar till att bestraffning vid oönskade beteenden skulle grunda sig i vilket 

karaktärsdrag individer hade. 

4.1.11 Repetition innan genomförande 

Repetition är den sista handlingen i beteendefokuserade strategier. Genom att repetera, både 

mentalt och fysiskt, innan genomförandet av arbetsuppgifter kan svagheter, problem samt 

otydligheter korrigeras i förväg (Neck & Manz 2012). Gemensamt för respondenterna var att 

de strävade efter att vara förberedda innan utföranden, vilket kan underlätta samt korrigera 

eventuella brister i förväg. Ett exempel är Respondent 6 som nämnde att kroppsspråk var som 

något han ville utveckla. Han reflekterade samt repeterade innan mötet med medarbetarna 

över hur han ville agera och framstå. Genom kroppsspråk beskrev Respondent 6 att han ville 

vara mer tillgänglig, inte bara i tid, utan han ville vara i nuet, lyssna in och inte tänka på 

annat. Neck och Manz (2012) menar att repetition, fysiskt eller mentalt, innan utföranden kan 

effektivisera en individs självledarskap. Respondent 6 repetition tydde på att han arbetade 

med den delen av självledarskap.  

Allt förändringsarbete börjar enligt Ljung (2016) med en uppsatt målbild. Han menar att det 

är viktigt att individer arbetar med att sätta upp mål, genom inre uppsatta mål för att sedan 

kunna förverkliga de yttre målen. Respondent 6 berättade vidare att han tidigare i sin karriär 

kunde ha bestämt i förväg och repeterat hur projekt skulle genomföras, även om Respondent 

6, hans kollegor samt medarbetare skulle diskutera det tillsammans på möten. Nu för tiden 

ansåg han sig mer flexibel och att första steget är att inhämta information samt att lyssna av 



 

45 

kollegor och medarbetares tankar och idéer. Vår uppfattning är att han var flexibel och 

genom förberedelser repeterade. Nilsson och Jansson (1998) menar att flexibilitet är viktigt 

bland ledare på arbetsplatser eftersom det avspeglas på medarbetarnas arbetssätt och 

ageranden. Genom att ledare är flexibla blir förhoppningsvis medarbetarna detsamma och det 

påverkar således den personliga utvecklingen.  

Samtliga respondenter uttryckte att de såg möjligheter i nya projekt. Respondent 9 berättade 

att hon reflekterar över meningen med olika projekt, vad det kunde leda till samt om det var 

genomförbart och realistiskt. Genom repetition kunde eventuella brister och otydligheter 

korrigeras i förväg (Neck & Manz 2012) och kan underlätta Respondent 9 genomföranden av 

projekten. En genomgående respons från respondenterna var att förberedelser ansågs viktigt i 

olika sammanhang. Förberedelserna kan tolkas som en del av reflektion och kan enligt Neck 

och Manz (2012) vara effektivt för självledarskap. Nilsson och Jansson (1998) menar att 

reflektion av agerande och ledarskap kan hjälpa ledare att hantera olika situationer som dyker 

upp. Vidare kan det skapas en förståelse kring tankemönster, om något behöver hanteras 

annorlunda eller ifall situationer behöver struktureras om.  

4.1.12 Karaktärsdrag i relation till repetition innan genomförande 

I arbete med repetition finner vi inte något tydligt mönster av karaktärsdrag som arbetar med 

det mer än andra. Utifrån intervjuerna med respondenterna kan vi därmed inte finna något 

samband i att arbete med repetition kan kopplas ihop med något specifikt karaktärsdrag.  

5.2 Vikten av uppmuntringar i arbetet 

5.2.1 Belöninande uppgifter 

Belöning beskriver Neck och Manz (2012) som en metod att få en känsla av självkontroll och 

kompetens som uppkommit under utförande av arbete. De naturliga belöningarna kan vara 

ett resultat av den motivation och engagemang påverkat arbetet till ett positivt utförande 

(Neck & Manz 2012). Respondenterna hade olika tillvägagångssätt att belöna sig själva på 

vid måluppfyllelse och att vissa inte belönar sig alls. Det var en majoritet av respondenterna 

som inte arbetade med belöning. Däremot som tidigare nämnts “landade” Respondent 8 och 

Respondent 9 i att vara nöjda över sin prestation medan Respondent 2 och Respondent 1 
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belönade sig i form av fysiska varor som en ny produkt eller en fika. Både Respondent 2 och 

Respondent 1 som belönade sig med en speciell aktivitet arbetade med en viktig koppling till 

belöning, och som kan grunda sig i en känsla av den självkontroll och kompetens som Neck 

och Manz (2012) menar kan uppstå vid utförandet av uppgifter. En intressant belöning är hur 

Respondent 3 beskrev hur hon att belönade sig själv, hon uttryckte sig såhär: 

”Jag belönar mig själv genom att sätta upp ett nytt mål”. 

Citatet från Respondent 3 visar på att hon känner en tillfredsställelse av att vara klar med 

uppgifter i tid och att i ett nytt mål att sträva efter blir belöningen i det. För att nå sina mål 

arbetade hon genom att sätta upp fler kortsiktiga delmål under vägen. Att sätta upp mål 

menar Ljung (2016) kan påverka individens känsla av att arbeta i nuet samt känna energi och 

kraft i sitt arbete. Vi anser att utmärkande för arbetet med belöningar är att både Respondent 

2 och Respondent 1 som arbetade med fysiska belöningar och därmed använder sig av 

strategierna inom naturliga belöningar för att känna motivation efter utfört arbete. 

5.2.2 Karaktärsdrag i relation till belöningar 

Som tidigare nämnt har vi funnit en viss koppling i att de som inte arbetar med belöningar 

tenderar att vara av det planerade karaktärsdraget inom de naturliga belöningsstrategierna. 

Vi fann att de individerna med det planerade karaktärsdraget nöjde sig med att vara 

tillfredsställda av och “landa” i sina prestationer.  

5.2.3 Välja arbetsområde utifrån kompetens 

Att välja arbetsområde utifrån sin egen kompetens är något som respondenterna i huvudsak 

arbetade med. De flesta av respondenterna kunde till viss del välja sina uppgifter utifrån vad 

de var duktiga på och outsourcar de arbetsuppgifter som de vet att en annan individ hade en 

större kompetens för. Exempel på det är Respondent 6 som berättade att han väljer sina 

uppgifter utifrån sin kompetens och delegerar ut det han vet att hans medarbetare hade en 

bättre kunskap om. Även Respondent 1 berättade att hon väljer arbetsområde utifrån 

kompetens. Hon uttryckte att både hon och hennes medarbetare var olika och kompletterade 

varandra bra. Respondent 7 berättade att hon delegerar ut de arbetsuppgifter hon känner att 

hon inte behöver kontrollera. Om det berör stora summor pengar som påverkar 
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organisationen vill hon kontrollera detta själv. Ett intressant exempel i detta sammanhang är 

Respondent 3 som är den enda av respondenterna som svarade att hon inte väljer utifrån 

kompetens, utan att hon gärna tar på sig uppgifter hon inte har lika stor kompetens inom. Hon 

berättade att hon agerar så eftersom hon kontinuerligt vill utvecklas i sin roll och därför vill ta 

sig an uppgifter som är en utmaning och får henne att utvecklas. Majoriteten av 

respondenterna väljer arbetsområde utifrån sin kompetens och ser därmed hur de använder 

sig av strategin inom naturliga belöningar som fokuserar på hur individer känner motivation 

utifrån den kompetens de har inom området. 

5.2.4 Karaktärsdrag i relation till kompetensområde 

Majoriteten av respondenterna väljer arbetsområde utifrån sin kompetens. Ett genomgående 

mönster hos dessa individer är att de har karaktärsdraget realistisk. De som är realistiska 

berättade att de väljer att fokusera på det område de har kompetens inom. Karaktärsdraget 

handlar om hur individen förlitar sig på sina sinnen och praktiska angelägenheter 

(16personalities 2018). Respondent 3 som är den enda respondenten som inte väljer 

arbetsuppgifter utifrån sin kompetens kan vi inte finna speciellt utstickande karaktärsdrag hos 

som kan påverka detta. 

5.2.5 Hantering av tråkiga och omotiverande uppgifter 

Respondenternas hantering av arbetsuppgifter som känns omotiverande eller tråkiga skiljer 

sig åt. Ett genomgående tema som respondenterna tycker tillhör tråkiga arbetsuppgifter är 

tidrapportering. Samtliga beskrev hur de tar tag i den typen av uppgifter direkt. Exempelvis 

berättade Respondent 2 att hon vill ta tag i tråkiga uppgifter direkt så att hon får det 

undanstökat så fort som möjligt. Även Respondent 6 tar tag i tråkiga uppgifterna direkt. Han 

berättade att han egentligen tänker att de tråkiga uppgifterna kommer tas om hand om sist, 

men gör de tråkiga uppgifterna först ändå för att bli av med dem. Respondent 1 besvarade 

med glimten i ögat hur hon ibland kan känna inför tråkiga arbetsuppgifter och säger: 

”Det är det värsta för mig, jag nästan dör ibland. Så tråkigt så klockorna 

stannar. Men det måste göras”. 
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Respondenterna arbetar till största del med att få tråkiga och omotiverande arbetsuppgifter ur 

världen och vissa av dem använder sig, som tidigare nämnt, av to-do listor. Både Respondent 

2 och Respondent 7 arbetar med att göra to-do listor som strukturerar upp deras arbete och 

hjälper dem att prioritera det som är viktigast att få gjort, vilket Ljung (2016) förespråkar för 

eftersom kombinationen av planering och sätta upp mål leder till en känsla av att arbetet 

behöver slutföras för att undvika besvikelse. 

5.2.6 Karaktärsdrag i relation till tråkiga och omotiverande uppgifter 

Gemensamt för majoriteten av respondenterna var att de behandlar tråkiga arbetsuppgifter 

genom att få uppgifterna avklarade så snabbt som möjligt. Detta är något vi finner en 

koppling till hur de flesta fått karaktärsdraget realistisk och planerande, som fokuserar på att 

vara beslutsamma och föredrar tydliga regler. Ett fåtal av respondenterna arbetar med att göra 

to-do listor för att få struktur i sitt arbete och även där finner kopplingar till att de har 

karaktärsdragen planerande och realistisk som största gemensamma nämnare. 
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5.2.7 Mål som ej gått vägen 

Att känna en besvikelse i att inte uppnå de uppsatta målen är något som var gemensamt bland 

respondenterna. Respondent 9 beskrev hur besvikelsen kan kännas: 

”Ja, det jag kan nog vara mycket i mig själv, att jag har förväntningar på mig 

själv. Att jag kan bli lite besviken på mig själv om jag inte tagit tag i saker 

man ska göra, eller känner av att man borde ha gjort någonting annorlunda. 

Då kan jag nog vara ganska hård mot mig själv”. 

Respondent 9 svar beskrev besvikelsen av ouppnådd måluppfyllnad vid situationer där hon 

kunde ha tänkt eller gjort annorlunda för att nå upp till målen. Även Respondent 8 beskrev 

hur hon klandrar sig själv när ett mål inte blivit avklarat och att hon grämer sig efter. 

Respondent 2 är också självkritisk och klandrar sig själv. För att arbeta bort känslan 

genomför hon mindfullness eller tar en springtur. Respondent 3 berättade att hon också är 

självkritisk och om hon inte uppnått målet börjar hon reflektera över hur hon kunde ha gjort 

annorlunda och vad hon kan gör bättre nästa gång. Vi finner en koppling till hur 

respondenterna arbetar för att vara effektiva ledare. Majoriteten av respondenterna beskrev 

hur de arbetar med måluppfyllnad för att skapa en effektivitet i sitt arbete genom att sätta upp 

mål under vägen, vilket Ljung (2016) förespråkar som en av de sex faktorerna för att uppnå 

ett bra självledarskap. 

5.2.8 Karaktärsdrag i relation till ej uppfyllda mål 

De respondenter som är självkritiska när de inte uppnår mål tenderar att ha ett princip-

fokuserat karaktärsdrag, vilket betyder att de är känslosamma som människor, följer sitt 

hjärta samt vill ha ett bra samarbete och harmoni i sitt arbete. 

5.2.9 Flytta fokus i arbetet 

Neck och Manz (2012) beskriver självledning inom de naturliga belöningsstrategierna. Det 

innebär att ändra fokus från negativt till positivt i uppgifter. Respondenterna fick frågan om 

hur deras inställning är i början av nya projekt samt om de ser det ur en kritisk synvinkel eller 

om de ser möjligheter. Svaren om deras inställning varierade bland respondenterna. 
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Exempelvis berättade Respondent 6 att han har utvecklat sin syn på nya projekt och ser mer 

möjligheter nu än vad han gjorde för tio år sedan då han var mer kritisk. Han beskrev, som 

tidigare nämnts, att han under åren utvecklat sin förmåga att ta in informationen och lyssna av 

vad de andra har för idéer kring projektet för att kunna göra bästa möjliga bedömning utifrån 

det. Tidigare i sin karriär kunde han ha klart för sig hur saker och ting skulle göras och var 

mer principfast. Respondent 8 berättade att hon är analytisk inför nya projekt, är avvaktande i 

början och känner av situationen för att sedan när hon fått en tydlig uppfattning kunna arbeta 

vidare. Respondent 3 beskrev hur hon ser möjligheter med nya projekt, har en reflekterande 

inställning i början och tänker först för att agera sedan, vilket stöds av Neck och Manz (2012) 

teori där individen förväntas reflektera över om det finns bättre lösningsalternativ. 

Respondent 1 hade en annan intressant syn på inledningen av nya projekt där hon mer tar sig 

an nya projekt utan reflektion. Hon berättade att det inte alltid är det bästa sättet, men hon är 

medveten om det och arbetar för att utveckla det. När individer arbetar med självledarskapet 

menar Neck och Manz (2012) att det är viktigt att fokusera mer på de positiva delarna i 

arbetet än de negativa och även reflekterar över hur problem som uppstår kan lösas på ett 

bättre sätt. 

5.2.10 Karaktärsdrag i relation till att kunna flytta fokus 

Majoriteten av respondenterna hade en positiv syn på inledningen av ett nytt projekt och de 

har gemensamt att de har det extroverta karaktärsdraget. De extroverta individerna har som 

fokus att de tycker om sociala sammanhang och föredrar gruppaktiviteter, vilket ett nytt 

projekt kan innehålla båda delar. 

5.2.11 Arbetsklimatets påverkan 

För att individer ska kunna reflektera och förbättra sitt arbete kan exempelvis byte av 

geografisk placering vara nödvändigt (Neck & Manz 2012). Respondenterna hade 

genomgående en liknande syn på hur arbetsmiljön påverkar dem på ett positivt sätt. Exempel 

på det är Respondent 7 som berättade att hon tycker arbetsmiljön är viktig då hon spenderar 

mer tid på arbetet än hemma, och då är det viktigt att ha en hemtrevlig miljö. Respondent 3 

berättade att hon tycker arbetsmiljön är viktig, men att det framförallt är kollegorna som 

påverkar trivseln och motivationen på arbetsplatsen. Respondent 1 beskrev hur miljön är 
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viktig och att de på den arbetsplats hon arbetar på har valt att fokusera på att få en mysig och 

lugn miljö där medarbetarna ska trivas. Vidare berättade även Respondent 6 att arbetsmiljön 

är viktigt då det påverkar trivseln i helhet. 

5.2.12 Karaktärsdrag i relation till hur arbetsklimatet påverkar 

Respondenterna hade nästan alla en gemensam uppfattning av att arbetsmiljön är viktig för 

trivseln på ett arbete. Ett mönster vi kan finna på de respondenter som tycker att det är viktigt 

att ha en stimulerande och mysig arbetsplats, är att de har karaktärsdraget sökande vilket kan 

kopplas till att de som personer söker frihet och är avslappnade när det gäller arbetet. 

5.3 Att påverka sina tankar  

5.3.1 Uppfattningar  

Samtliga respondenter nämnde på olika sätt hur uppfattningar påverkar deras agerande och 

känslor. Respondent 4 som tydligt, utstickande mest kom in på strategin reflekterade över sin 

eget agerande och beskrev med benämning ”filterbyten” av känslor, vikten av att arbeta aktivt 

med att neutralisera sina uppfattningar i olika sammanhang: 

”Filterbyten, gå från ett möte till ett annat, så är det ett helt annat 

sammanhang och då måste jag nollställa mig. Om jag upplevt ett möte som 

dåligt och ska sedan gå in i ett helt annat möte och ha en annan roll behöver 

jag nollställa den känslan som är dålig. För annars kanske jag tar in den 

dåliga känslan i ett möte som hade kunnat vara hur kul som helst. Försöker 

jobba objektivt för att bryta den känslan, det är svårt för ibland ligger mötena 

väldigt tätt. Är en känslomänniska, men det syns inte och kan hänga kvar 

länge”.  

Han berättade att han som känslomänniska kan bära kvar en uppfattning länge och hur det 

påverka nästa sammanhang negativt om han inte väljer att filtrera bort den känslan. Han 

berättade även hur han reflekterar över hur han känner inför ett projekt och analyserar vilken 

genomgående känsla han vill ha för att göra ett bra jobb. Respondent 4 agerande kan kopplas 

till de tankemönsterbaserade strategin om uppfattningar. Neck och Manz (2012) beskriver 

strategin som betydande för att kunna identifiera och skapa förståelse kring vilka 
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uppfattningar som påverkar individens agerande och känslor positivt och negativt. 

Respondent 4 anser vi vara unik jämförelsevis mot det resterande respondenter med att 

använda sig av strategin om uppfattningar, hur han identifierar ämnet samt visar på god 

förmåga till reflektion och förståelse på hur det påverkar honom.  

Respondent 3, Respondent 7 och Respondent 8 kom in på ämnet fast i relation till deras 

anställdas uppfattning av en situation kan förstöra eller förändra en situation. Respondent 3 

beskrev hur hon har förståelse för att hennes medarbetare kan uppfatta ageranden olika, som 

exempelvis en hälsning från henne på morgonen kan tolkas negativt och således skapa 

negativitet istället. Respondent 7 beskrev i sin tur hur hon måste anpassa sin kommunikation 

beroende på vilken medarbetare hon ska förmedla något till. Hon berättade att olika individer 

behöver olika mycket precisering av detaljer för att undvika eventuell misstolkning och 

påverkning av deras egna värderingar till den givna informationen. Respondent 8, på liknande 

sätt, uttrycker hur hon ändras som kommunikativ person, och använder sig av olika 

personlighetsstilar, beroende på hur hon vill att hennes anställda ska uppfatta hennes 

agerande och hantering. Ovan nämnda exempel anser vi visar på förståelse kring strategin 

uppfattningar, men det tolkar vi inte som en direkt användning enligt vad Neck och Manz 

(2012) beskriver handlar om individens egna uppfattningar. 

5.3.2 Karaktärsdrag i relation till uppfattningar 

Uppfattningar kan vi relatera till sinnet energi, där en individ antingen är intuitiv eller 

realistisk i hur man ser på saker och bearbetar information (Briggs Myers et al. 2003). 

Respondent 4 enligt personlighetstestet visar sig vara den enda med intuitiva karaktärsdrag. 

Resterande respondenter är enligt testet mer realistiska. Vi kan identifiera vissa skillnader i 

Respondent 4 tankesätt kring uppfattningar gentemot resterande respondenter, där hans 

berättelse om ”filterbyten” av känslor bekräftar hans karaktär som en intuitiv person, som är 

bland annat är fantasifulla och fokuserar på vad som kan hända. En person som är mer 

realistisk sägs lättare uppslukas i de praktiska angelägenheter (Briggs Myers et al. 2003). 

Respondent 3, Respondent 7 och Respondent 8 gemensamt pratar kring sina medarbetares 

uppfattningar istället för sina egna. Vi kan utifrån den presenterade skillnaden i tankarna 

kring respondenternas uppfattningar, kopplat till sinnet energi, göra antagandet att en intuitiv 

person tenderar att arbeta med strategin uppfattningar mer än en realistisk lagd individ. 
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5.3.3 Fantasi 

”Jag har nog utvecklat mig lite, jag såg mig själv med mer kritiska ögon förr, 

för 10 år sedan kanske. Nu ser jag mer möjligheter, försöker hela tiden ligga 

lite mer i framkant”. 

I citatet ovan beskrev Respondent 6 hur han idag ser mer möjligheter och att det har kommit 

allt mer med åren som gått. Neck och Manz (2012) beskriver fantasi som ett verktyg att 

analysera mentala tankar och föreställningar som individen upplever. Respondent 6, som 

nämnts tidigare, betonade att han dagligen arbetar med att tänka på sina personliga mål om 

hur han vill bemöta sina medarbetare. Han berättade att han tänker på att vara tillgänglig, ta 

sig tid att lyssna och sedan beskrev han hur avgörande han tycker att hans kroppsspråk kan 

vara om någon kommer in på hans kontor exempelvis. Han berättade vidare hur han ofta 

tänker på sitt agerande i förhand för att få ut det bästa av ett möte. Vi finner Respondent 6 

utövande att stämma in på strategin fantasi, som Neck och Manz (2012) benämner vikten av. 

Att inför en uppgift ställa sig själv frågor kring situationen, vilket Respondent 6 visar på att 

han gjorde när han sätter upp realistiska och underlättande tankar för ett kommande möte 

med sina medarbetare.  

Flera respondenter berättade att när de får konstruktiv feedback så försöker de ändra sina 

tankar till något positivt och användbart, som vi även kan koppla till strategin fantasi. 

Majoriteten av respondenterna tolkade vi använder fantasi för att påverka sina tankemönster, 

som enligt Neck och Manz (2012) kan underlätta arbetet. Respondent 9 talade om hur 

feedback från de anställda lätt stannar i tankarna och att det är svårare att faktiskt ändra på det 

i praktiken. Vidare nämnde hon hur hon försöker använda feedback som ett instrument för att 

bli en bättre ledare. Hon berättade att hon uppmuntrar till feedback från sina medarbetare på 

hur hon är som chef och att det bara är positivt att också belysa sina egna 

utvecklingsområden. Respondent 4 använde sig av feedbacken och försökte jobba på det som 

han fått till sig. Han berättade också att han inte går i försvarsställning, utan är ödmjuk och 

försöker se det som något han kan lära sig av istället. Respondent 1 uppgav att frågan om 

egen feedback inte alltid är lätt att ställa, men man behöver ställa den för att vara självkritisk 

också. Hon beskrev hur det är bara att tacka för den kritiken och göra det till något bra 

istället, vilket Neck och Manz (2012) anser vara en faktor som kan få individen att lättare 

utföra sitt arbete och prestera bättre.  
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5.3.4 Karaktärsdrag i relation till fantasi 

Att använda sig utan tankemönstret fantasi kan vi tänka oss ha en koppling till sinnet taktik, 

som bygger på bland annat hur vi tar beslut och tar oss an arbete. Tre respondenter blev 

sökande som karaktärsdrag, som i teorin sägs tycka mer om att hålla möjligheter öppna, är 

bra på att improvisera samt söker frihet. Alla nio respondenter blev planerande i testet, som 

enligt Myers Briggs et al. (2003) föredrar mer tydliga riktlinjer, är beslutsamma och söker 

göra avslut. Vi får uppfattningen att samtliga respondenter tycks använda exempelvis 

feedback till något positivt och ser möjligheter i detta för att utvecklas. 

5.3.5 Självprat 

Begreppet självprat beskriver Neck och Manz (2012) som ett tillvägagångssätt för en individ 

för att ta sig lättare igenom genom utmaningar i livet. Fortsättningsvis beskriver de hur 

självprat bör fokusera på att vara konstruktivt, stärkande och motiverande för att ha positiv 

verkan. All typ av negativt självprat ska elimineras. Att prata med sig själv kan därmed 

stärka individens framgång och underlätta sina tankemönster. 

”Förut spelade man mer en roll, försökte vara den perfekta ledaren. Men 

efter det trillade polletten ner, men du, var den du är, det blir mycket bättre 

då. Det blir inte konstgjort på något sätt”. 

I citatet ovan förmedlade Respondent 6 att han insett att om han är sig själv så är han en 

bättre ledare. Han berättade att han fått “bolla med sig själv” för att förstå att han duger bra 

som han är och inte behöver spela någon annan roll för att vara en bra ledare. Det kan också 

kopplas till hur individen enligt Ljung (2016) bör tro på sig själv och satsa på sina styrkor för 

att öka sin förmåga för att leda sig själv bättre. Självprat som ord är inget respondenterna 

använde sig av ordagrant, men de flesta berättade att det själva reflekterade över sitt agerande 

utan att inse att det är så kallat självprat. Respondent 4 berättade att eftersom han aktivt valt 

att bli chef, måste han aktivt jobba för att bli den bästa chef han kan bli. Vidare berättade han 

att han dagligen måste arbeta för att bli bättre genom att reflektera över hur han agerar och 

fungerar. Respondent 3 beskrev också detta på ett liknande sätt genom följande citat: 
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 “Om vi haft ett möte tänker jag mycket på, vad gjorde jag rätt, vad gjorde 

jag fel, för man gör ju ganska mycket fel när man pratar med andra 

människor, och så försöker jag hela tiden reflektera, jag skriver inte ner det, 

jag har försökt göra det men jag har aldrig skrivit dagbok eller så, så det blir 

mest i huvudet jag går och tänker”.  

Neck och Manz (2012) uppger att självprat ska vara konstruktivt, stärkande och motiverande. 

Självprat kan främst relateras till hur respondenterna lägger fokus på situationer där gjort 

något oönskat, med fokus på att stärka sig själv i arbetsrelaterade sammanhang. Vi får även 

uppfattningen att ett fåtal respondenter använder sig av ett destruktivt självprat. Neck och 

Manz (2012) menar att destruktiva självprat bör elimineras och ersättas med positivt 

självprat för bättre prestation. Exempelvis uppgav Respondent 2 att hon tvivlar på sig själv 

som chef flera gånger om dagen. Respondent 1 samt Respondent 9 beskrev hur det “peppar” 

sig själva när det gjort något bra genom att klappa sig själv på axeln för att visa sig själva 

uppskattning. Det kan vi koppla till ett mer stärkande självprat, som Neck och Manz (2012) 

anser vara en av de faktorer som kan ge underlag för ett mer framgångsrikt tankesätt. Utifrån 

intervjuerna upplever vi att alla respondenter använder sig av strategin självprat och vissa 

uttryckte det tydligare än andra.  

5.3.6 Karaktärsdrag i relation till självprat 

Självprat skulle kunna tänkas påverkas av huruvida en person är introvert eller extrovert lagd, 

men majoriteten av respondenterna, både introverta och extroverta, tenderar att utöva 

självprat på olika sätt. Vi fann därmed inga tydliga kopplingar mellan utövandet av självprat 

och specifika karaktärsdrag.  

5.3.7 Mentala vanor 

Neck och Manz (2012) menar att arbetet med mentala vanor är något individen bör 

identifiera och analysera samt hur vanorna ter sig i olika situationer. 

”Vid tuffa tider kan jag vakna fyra på morgonen, och det har inte varit bra. 

För då har det börjat mala tankar hur jag ska lösa saker. Det gick inte bra. Så 

det har jag behövt hitta ett förhållningssätt till. Så i höstas var det en period 

där jag verkligen inte kunde sova ordentligt, utan jag fick hitta ett mantra 



 

56 

som jag har legat och repeterat. Ett ord som inte leder tankarna någonstans 

och inte distraherar tankarna. Det har fungerat bra. De bästa tankarna 

kommer när jag inte är på jobbet. ” 

 Respondent 1 berättade i citatet ovan att de mentala vanorna handlar om att koppla bort 

ofrivilliga tankar som kommer under natten. Hon berättade att hon fått lära sin hjärna att inte 

tänka på arbetet hela dygnet för att få ro. Det har blivit en mental vana för henne som i sin tur 

leder till en högre prestationsförmåga på jobbet. Respondent 2 beskriver, som tidigare nämnt 

hur “mindfulness” vilket hon får via löpning, är en viktig del i hennes arbete med reflektion. 

Hon beskrev hur det är ett sätt att se nya lösningar på problem och situationer som dyker upp 

i livet för att skapa ett lugn inombords. Det kan kopplas till hur Neck och Manz (2012) 

beskriver hur nya och mer önskvärda mentala vanor är gynnsamma för en individs 

självledarskap. 

5.3.8 Karaktärsdrag i relation till mentala vanor 

De mentala vanorna är symboliska och sker genom inåtvända föreställningar före en 

upplevelse eller uppgift (Neck och Manz 2012), och det är därmed svårt att få uppfattning om 

huruvida respondenterna använder sig av det. Vi har således inte funnit ett specifikt 

karaktärsdrag som tenderar att utöva mentala vanor mer än någon annan.  

5.4 Arbete med självledarskap 

Uppfattning och beskrivning av begreppet självledarskap skiljde sig mellan respondenterna. 

Ett flertal av respondenterna hade inte hört begreppet självledarskap förut men förstod efter 

diskussion innebörden och berättade att de har berört det tidigare men genom andra begrepp. 

Exempelvis hade Respondent 2 uppfattningen om att självledarskap innebär att arbeta utan att 

ha någon chef. Respondent 6 berättade att han har hört talas om definitionen självledarskap 

och att hans uppfattning var att det är ett populärt begrepp i dagens samhälle. Respondent 7 

hade begränsad uppfattning om begreppet och reflekterade över att hon behöver bli bättre på 

att arbeta med att leda sig själv.  

Respondenterna beskrev hur de arbetar med självledarskap på olika sätt. Respondent 4 som 

delgav att han arbetar med självledarskap beskrev: 
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“Enligt mig är självledarskap att reflektera över hur man agerar, hur man gör 

och hur man kan göra det bättre nästa gång. Även ha lite större mål längre 

fram och motivation”. 

Beskrivningen av Respondent 4 sitt arbete med självledarskap anser vi tyder på att han har 

kontroll över sitt agerande och genom reflektion arbetar med självledarskap. Respondent 3 

berättade att självledarskap för henne innebär att arbeta med att ständigt förbättra sig själv, 

genom gällande styrkor och svagheter. Respondent 5 beskrev självledarskap som en inre 

drivkraft och motivation till att uppnå något bra samt ta ansvar för det. Ovan nämnda 

exempel tyder på att respondenterna utövar självledarskap på olika sätt och uppfattningarna 

skiljer sig åt. 

Ett flertal av respondenterna berättade inledningsvis att de inte utövar självledarskap, men 

ändrade sig under intervjuerna. Exempelvis berättade Respondent 1 att hon arbetar med 

självledarskap utan att hon tänker på det. Hon berättade att hon leder sig själv i sitt liv och att 

självledarskap för henne är att ta ansvar för sig själv som person samt för sitt ledarskap. Även 

Respondent 6 var tveksam vid frågan om han utövade självledarskap. Han berättade att han 

arbetar med att börja införa självledarskap, men att vägen dit inte är spikrak och snabb. Det 

tar tid att arbeta med självledarskap och han tror att det handlar om att mogna som person, att 

veta i vilken riktning arbetet ska utföras samt att finna en balans i livet. Han berättade att han 

har lärt sig mycket under sina år som ledare vilket har lett till att han har en god självinsikt, är 

flexibel och anpassningsbar. Respondent 6 berättade vad som har underlättat för hans 

ledarskap: 

”När jag började vara mig själv, blev det betydligt enklare, det är ju lite 

självledarskap”. 

Citatet av Respondent 6 tyder på att han har reflekterat över vikten av att vara sig själv och 

inte försöka efterlikna någon annan. Han ansåg att han duger som han är och vill, istället för 

att efterlikna någon annan, utveckla de egenskaper han besitter. Hans argument anser vi 

beskriver hur han arbetar med självledarskap genom att leda sig själv. Genom åren berättade 

Respondent 6 att han har strävat efter att ta sig an egenskaper som tycks vara bra för en 

ledare. Nilsson och Jansson (1998) menade att det är en utmaning att som ledare skapa sitt 

eget ledarskap och inte efterlikna någon annan. Respondent 2 berättade att hon arbetar med 
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självledarskap genom att hålla sig uppdaterad kring fenomenet ledarskap genom LinkedIn, i 

litteratur samt i andra forum. Hon berättade att hon undermedvetet inspireras, efterliknar och 

försöker uppnå en ledarstil som passar henne. Således tror vi att det är viktigt att Respondent 

2 arbetar med att skapa sitt eget ledarskap och tro på sin förmåga, för att uppnå ett 

framgångsrikt ledarskap.  

En genomgående respons var att begreppet självledarskap inte har berörts på deras 

arbetsplatser. Ett exempel är Respondent 9 som berättade att de pratar mycket om att lära 

känna och förstå sig själv, sina reaktioner, sin livshistoria samt hur det påverkar val och 

beteenden, men inte genom definitionen självledarskap.  

Samtliga respondenter uttryckte att de anser att självledarskap berör alla människor. 

Exempelvis hade Respondent 5 uppfattningen om att självledarskap inte har koppling till en 

viss befattning. Hon betonade vikten av att det är upp till alla individer i arbetslivet att ta 

ansvar över sig själva och sin utveckling. Respondent 2 och Respondent 3 berättade att de 

tror att utveckling och ledning av sig själv bör ske genom hela livet, både i 

arbetssammanhang och privat. Respondent 2 hade reflekterat över att personlig utveckling 

smittar av sig på medarbetarna. Nilsson och Jansson (1998) menar att ledare som leder sig 

själva skapar förutsättningar för att leda andra och kan bidra till ett framgångsrikt ledarskap. 

Om ledare arbetar med att utvecklas och vara den bästa versionen av sig själva, kan det öka 

medarbetarnas motivation till att utvecklas och driva verksamheten framåt. Även Respondent 

3 hade uppfattningen av att alla människor behöver arbeta med självledarskap eftersom alla 

indirekt är ledare någonstans, antingen hemma eller på jobbet.  

Respondent 8 hade en önskan om att alla hennes medarbetare ska arbeta med självledarskap. 

Hon berättade att hennes ambition är att stärka var och en av hennes medarbetare samt att få 

dem att tro på sig själva. Markham (1995) menar att om självledarskap uppmuntras i 

organisationer kan mer tid frigöras för att organisationens ledning samt att chefer får tid över 

till mer strategiskt arbete istället för styrning av medarbetarna. Både Respondent 6 och 

Respondent 4 hade en målsättning om att medarbetarna inte skulle behöva deras stöttning. 

Genom att delegera och coacha vill de uppnå ett arbetsklimat där medarbetarna är oberoende 

av sin ledare. Manz (1986) menar att självledarskap kan leda till ökat ansvarstagande och 

effektivitet i individers arbete samt vidare påverka organisationens resultat positivt. Om 
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ledarna skulle implementera självledarskap bland sina medarbetare skulle tid frigöras och 

medarbetarna skulle kunna leda sig själva. 

Neck och Manz (2012) menar att arbete med självledarskap är en process med fokus på 

ansvarstagande samt utveckling av det individuella arbetssättet. Uppfattningen var att 

respondenterna tar ansvar över sig själva som individer och samtliga har en vilja att 

utvecklas. Deras givna exempel på hur de arbetar med att leda sig själva anser vi tyder på att 

de utövar självledarskap. Vår tolkning är att samtliga arbetar med självledarskap, medvetet 

eller omedvetet.  

5.4.1 Karaktärsdrag och personlighet i relation till arbetet med självledarskap 

Utifrån respondenternas beskrivningar av deras arbete samt uppfattningar om självledarskap, 

har vi funnit ett fåtal kopplingar karaktärsdrag. Vi har därmed inte funnit ett direkt samband 

kopplat till personlighetstyperna. Majoriteten av respondenterna hade inte hört talas om 

definitionen självledarskap innan, men har efter reflektion kommit fram till att de leder sig 

själva. Under intervjuerna nämnde ett flertal självledarskap som ett betydelsefullt begrepp 

och att de fortsättningsvis hade ambitioner att implementera det, både privat och i 

arbetssammanhang. Uppfattningen är att samtliga respondenter har en god självinsikt, är 

reflekterande och strävar efter att ständigt utveckla sig själva.  
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6. Slutsats 

6.1 Hur arbetar formella ledare med sitt självledarskap? 

I vår studie kan vi se hur respondenternas inställning, uppfattning samt utövande av 

självledarskap skiljer sig åt. Samtliga respondenter arbetade med självledarskap och vår 

uppfattning inledningsvis, om att självledarskap berör alla människor medvetet eller 

omedvetet, bekräftades. Ett flertal av respondenterna nämnde inledningsvis att de inte arbetar 

självledarskap. Efter reflektion och givna exempel på arbetssätt, tankar och metaforer som 

framgick under intervjun, ändrade sedan respondenterna sin uppfattning och medgav att 

utförande av självledarskap framkommer omedvetet.  

Reflektion var ett återkommande tillvägagångssätt i hur samtliga respondenter arbetade med 

att utveckla sig själva, både privat och i arbetssammanhang. Ledarnas förmåga att reflektera 

fann vi vara en grundläggande faktor i samtligas utövande av självledarskap. Genomgående 

respons var att respondenterna arbetade med målsättning som reflektion likt teorin är en 

viktig strategi för självledning. Ett flertal av respondenternas svar hade större fokus på mer 

arbetsrelaterade mål än personliga. Vid arbete med måluppfyllnad är självbelöning en faktor 

som enligt teorin kan vara motivationshöjande. Respondenterna tycks, likt personliga mål, 

inte arbeta med självbelöning i hög uträckning. 

Vår uppfattning är att de flesta ledare indirekt arbetar med självledarskap på arbetsplatsen 

men genom andra termer och utföranden. Flera av respondenterna uttryckte efter intervjun en 

önskan om att implementera självledarskap i organisationen. Exempelvis uttryckte de att 

självledarskap bör få en större plats i arbetssammanhang, både för ledarna och medarbetarna 

genom plats i schemat, tydliga rutiner samt uppföljning.  

Utifrån studien och respondenternas svar har vi funnit att strategierna inom självledarskap 

används, dock berörs inte alla strategier specifikt. Uppfattningen var att fler än hälften av 

strategierna utövas. Vi har funnit att de utmärkande strategierna är självobservation och 

självprat. Vidare anses även strategier såsom självpåminnelser, flytta fokus samt fantasi som 

något de arbetar med. De strategier vi funnit att respondenterna inte tenderar att arbeta lika 

utmärkande med är självmålsättning, självbestraffning, belöning, repetition, uppfattningar 

samt mentala vanor. En aspekt som uppmärksammats är att respondenterna inte tenderar att 
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arbeta med självbestraffning. Dock använde majoriteten av respondenterna ett självkritiskt 

självprat och det kan vi tolka som en typ av bestraffning.  

6.2 Hur påverkas det av deras personlighet? 

Utifrån respondenternas svar finner vi ett fåtal samband mellan olika karaktärsdrag som 

tenderar att arbeta med självledarskap mer än andra. Vi tolkade exempelvis att de realistiska 

individerna tenderade att välja arbetsuppgifter utefter deras kompetens. Karaktärsdragen 

Planerande visade sig använda belöning mindre än Sökande. En person med intuitivt 

personlighetsdrag tolkade vi använda sig av uppfattningar i sitt arbete mer än de realistiska.  

Vi finner inga belägg för att utövandet av självledarskap påverkas av vilken personlighetstyp 

respondenterna fått. Eftersom vi fann begränsat med samband finner vi inte att utövande av 

självledarskap har en direkt påverkan av personlighet. Två av respondenterna som uppfyllde 

flest punkter, enligt teorins strategier att uppnå lyckat självledarskap, hade intressant nog inga 

liknande karaktärsdrag av åtta möjliga enligt Myers-Briggs personlighetstest. Skillnaden 

tyder återigen på att det kan finnas andra faktorer än karaktärsdrag som påverkar hur samt i 

vilken omfattning individer arbetar med utövandet av självledarskap. Vi har förståelse att det 

är för lite data att basera ett samband på eller inte, och skulle behövas testat på fler individer 

för att ge ett trovärdigt utfall. 

 6.4 Diskussion och vidare forskning 

 

Vår uppfattning efter att ha studerat begreppet självledarskap är att personliga mål är viktigt 

för utveckling av individen. Vi tror att om respondenterna skulle implementera mer 

personliga mål, både arbetsrelaterade och privat, skulle deras förmåga att leda sig själva öka 

och därmed som tidigare nämnt skapa förutsättning för att leda andra.  

Om respondenterna skulle arbeta mer med belöningar tror vi att motivation till måluppfyllnad 

skulle öka. Vi finner det intressant att samtliga respondenter inte använder sig av vidare 

belöningssystem för att uppnå högre motivation. Kan det vara så att det finns ett samband 

med att alla respondenterna, som inte verkar använda sig med belöningar, är ledare idag? Att 

samtliga inte tenderar att belöna sig själva kontinuerligt, utan ser på sig själv mer kritiskt för 
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att utvecklas? Eller sker en belöning utan att vidare reflektion kring vad belöningen 

egentligen utförs framkommer i intervjuerna? 

I ovan nämnda teorier nämns vikten av relationer till viss del. Både Manz (1983; 2012) och 

Ljung (2016) kommer in på ämnet ur olika synvinklar till självledarskap. Dock har vi efter 

respondenternas diskussion och svar fått uppfattningen om att just relationer var en viktig 

faktor i deras arbete med att leda och utveckla sig själva och bör därför enligt oss ha en mer 

betydande del av teorierna.  

Inledningsvis ställde vi oss frågande till om arbete med jaget samt strävan efter perfektion 

kunde gå till överdrift, men fann inga tecken på det hos respondenterna. Exempelvis gav vår 

uppfattning att majoriteten kände sig tillfreds med sina nuvarande befattningar och upplevdes 

därmed inte stressade över utveckling eller vilja att nå högre positioner. Vi har inte ändrat 

uppfattning, och tror fortfarande likt Spicer (2015) att det finns en risk för överdrift, men kan 

fortfarande tänka oss som tidigare nämnt att faktorer såsom generation, ålder, livssituation, 

och ledarskapsutbildningar kan påverka arbetet med självledarskap samt strävan efter 

perfektion. En tanke som har väckts är om ytterligare faktorer såsom typen av verksamhet 

och tillhörande prestationskrav kan ha påverkan på självledarskap.  

I Myers-Briggs personlighetstest finns fem möjliga personlighetstyper. Ingen av 

respondenterna visade sig vara av personlighetstypen Analytiker. Utfallet fick oss att ställa 

oss frågande kring huruvida personlighetstypen Analytiker är förekommande bland individer 

med ledarskaps-befattningar? 

Vidare hade vi också funnit det intressant att undersöka om det finns en större användning av 

självledarskap hos en yngre generation än vad denna studie behandlar. Att studera hur den 

yngre generationen arbetar med självledarskap och dess kännedom kring ämnet, tror vi att i 

takt med att självledarskap blir ett mer modernt begrepp i samhället skulle kunna påverka 

utövandet av det.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Presentation: 

▪ Presentation av författarna 

▪ Fråga om godkännande av att spela in intervjun 

▪ Berätta om personlighetstest 

▪ Materialet kommer att behandlas i förtroende och endast användas i syfte att gynna 

uppsatsen 

Övergripande 

▪ Namn 

▪ Ålder 

▪ Arbetsbefattning 

▪ Arbetsuppgifter 

▪ Beskriv en vanlig dag på arbetet 

Ledarskap 

▪ Hur länge har du haft en ledarskapsbefattning? 

▪ Vad anser du är en bra ledare? 

▪ Vad anser du är en effektiv ledare? 

▪ Hur arbetar du för att uppfylla det? 

▪ Vart vill du befinna dig om 5 år?  

Relation till medarbetare 

▪ Hur är din relation till dina medarbetare? 

▪ Hur vårdar du din relation till dina medarbetare?  

▪ Hur arbetar ni som team? Avstämningar? Aktiviteter?  

▪ Hur väl skulle du säga att du känner dina medarbetare?  

▪ Medarbetarsamtal 

▪ Hur tror du att dina medarbetare uppfattar dig? 

▪ Utvärderar dina medarbetare ditt ledarskap? Och isåfall, hur använder du dig av den 

feedbacken för att utveckla dig själv? 
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Beteende  

▪ Hur är du som ledare? 

▪ Är du en social person på jobbet? Är du en social person privat? 

▪ Är du samma person på jobbet/privat? 

▪ Om du ställs inför problem/motgång, hur hanterar du det?  

▪ Hur hanterar du arbetsuppgifter som känns tråkiga/omotiverade?  

▪ Väljer du arbetsuppgifter utifrån vad du anser dig ha kunskap inom?  

Belöning 

▪ Arbetar du med belöning vid måluppfyllelse?  

▪ Hur belönar du dig själv? 

▪ Hur vet du att du nått till ditt mål? Baserar du det på feedback eller egen känsla? 

▪ Hur anser du att belöningar påverkar motivationen till olika arbetsuppgifter? 

Reflektion 

▪ Har du reflekterat över dina styrkor och svagheter? Hur då? 

▪ Är du medveten om dina skuggsidor? I vilka situationer framkommer de och hur 

arbetar du för att förbättra dem?  

▪ Reflekterar du över din inställning i inledningsskedet av nya projekt?  

▪ Påverkas din motivation av miljön runt omkring? Isåfall, hur?  

Mål:  

▪ Visualiserar du framgång? Har du en tydlig visualiserad bild av när du befinner dig i 

en situation du vill uppnå?  

▪ Hur arbetar du med mål?  

▪ Sätter du personliga mål? 

▪ Hur dokumenterar du dina mål?  

▪ Hur arbetar du med måluppfyllnad av mål?  

▪ Berättar du om dina mål för människor i din närhet? 

▪ Har du någon kontinuerlig plan du följer för att uppnå mål? 

▪ Vad har du för verktyg för att påminna dig själv om uppsatta mål? 

▪ Om du inte uppnår dina uppsatta mål, hur agerar du då? Kritisk? 

▪ Har du någon förebild av ledare? 

▪ Hur såg dina drömmar ut för några år sedan? 

Självledarskap 
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▪ Vad är självledarskap för dig?  

▪ Utövar du självledarskap? 

▪ Vad motiverar dig till att arbeta med det? / Varför arbetar du inte med det? 

▪ Berörs begreppet självledarskap på din arbetsplats? Diskuteras det i arbetsgrupper? 

▪ Tror du att alla människor arbetar med självledarskap?  

▪ Definition: “a self-influence process through which people achieve the self-direction 

and self-motivation necessary to perform.” 

▪ Tycker du att den stämmer överens med verkligheten? Utveckla.  
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Bilaga 2 - Resultat Myers-Briggs personlighetstest  

Figur 4 - Resultat av Myers-Briggs personlighetstest 

   Område Utforskare Väktare Diplomat 

   Personlighetstyp Entreprenör Virtuoso Konsul Försvarare Chef Advokat 

   Respondent 1 5 7 2 8 6 9 3 4 

Område Egenskap Bokstav                     

Sinne 

Introvert I       X     X X   X 

Extrovert E   X X   X X     X   

Energi 

Inutiativa N                   X 

Realistiska S   X X X X X X X X   

Natur 

Logisk T   X X X         X   

Princip-fokuserad F         X X X X   X 

Taktiker 

Planerande J         X X X X X X 

Sökande P   X X X             

Källa: Egen bearbetning. Insamlad data utifrån Myers Briggs personlighetstest (2018) 
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