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Abstract 
Personal leadership in organizations leads to increased production and effectiveness through 

employee’s comfort and well-being (Karp, 2013; Manz, 1986). The subject has been discussed 

and went from concerning only the leaders of the organization to concern all employee. This 

study examines the effect of a training in personal leadership at a company in Sweden. The 

hypothesis set is that there is a difference in experienced personal leadership between those 

who completed the training in comparison to those who has not completed the training. All 

participants were employed at the company and had completed or was to conduct the training. 

The data collection was conducted through online surveys based on a self-assessment form 

ASLQ, which measured personal leadership with the participants. An independent t-test was 

conducted and showed a significant difference in personal leadership and the conclusion was 

made that the training has a positive effect and that the training develops the employees’ 

personal leadership. The result of the study goes hand in hand with earlier research which states 

trainings in personal development does have impact on experienced personal leadership 

(Klagge, 1996). 

Key words: self-leadership, personal leadership, training 

 

Sammanfattning 
Personligt ledarskap i företag och organisationer handlar om att varje medarbetares ökade 

trivsel och välmående leder till ökad produktion och effektivitet (Karp, 2013; Manz, 1986). 

Området har varit omdiskuterat och gått från att gälla företagets ledare till företagets samtliga 

medarbetare. Undersökningen i den befintliga studien är en effektmätning av en utbildning i 

personligt ledarskap på ett större företag i Sverige. Hypotesen som framställs är att det finns en 

skillnad i personligt ledarskap mellan de som genomfört utbildningen i jämförelse med de som 

inte genomfört utbildningen. Deltagarna var samtliga anställda i företaget och hade genomfört 

utbildningen eller var registrerade för att genomföra den. Datainsamling bedrevs genom 

webbaserad enkät baserad på självskattningsformuläret ASLQ som mätte deltagarnas 

personliga ledarskap. Ett oberoende t-test visade signifikant skillnad i uppmätt personligt 

ledarskap och slutsatsen drogs att utbildningen har en positiv effekt och utvecklar 

medarbetarnas personliga ledarskap. Studiens resultat stödjs av tidigare forskning som menar 

att den utbildning och träning inom personligt ledarskap leder till ett starkare sådant (Klagge, 

1996).  

Nyckelord: Personligt ledarskap, självledarskap,  utbildning 
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Introduktion 

Personligt ledarskap eller självledarskap och utveckling av det har sedan några årtionden varit 

omdiskuterat (Klagge, 1996; Houghton, Bonham, Neck & Singh, 2004; Bailey, Barber & 

Justice, 2016). Framför allt på grund av den effekt personligt ledarskap har på den enskilda 

medarbetaren. Effekten innebär ökad produktion och välmående för företag och för 

medarbetaren ökad trivsel och välmående (Klagge, 1996; Karp, 2013). Sedan en tid tillbaka har 

ledarskap följt den snabbt utvecklande och dynamiska företag- och organisationsutvecklingen 

(Houghton, Dawley & DiLiello, 2012). Istället för ett top-down perspektiv för ledarskap satsar 

företag mer och mer på att stärka medarbetare på samtliga organisatoriska nivåer. Syftet är att 

ta större ansvar för sina egna arbetsrelaterade beteenden och ageranden (Pearce & Manz, 2005). 

Det går inte längre att anta eller begära att den högsta ledaren ska ha den kunskap och förmågor 

som krävs för att leda samtliga kunskapsorienterade områden. De områden täcks upp av 

välutbildade och motiverade medarbetare som har en vilja att leda sig själva och dela på de 

ledarroller som tidigare fylldes av traditionella vertikala ledare. Utifrån det har mätinstrument 

utvecklats i form av självskattningsformulär. Ett av dem heter Abbreviated Self-Leadership 

Questionnaire (ASLQ) och är ett självskattningsformulär för att mäta personligt ledarskap 

(Houghton et al., 2012). Utifrån det kan organisationer och företag kartlägga och utveckla 

samtliga medarbetares personliga ledarskap. 

 

Vad är självledarskap? 

Personligt ledarskap, också kallat självledarskap, definieras som förmågan att påverka sig själv 

till önskvärda beteenden (Manz, 1986). Andra definitioner menar att självledarskap är 

personlighetsdrag förklarade på ett nytt sätt (Guzzo, 1998; Markham & Markham, 1998) eller 

att självledarskap är detsamma som motivationsteorier som självkontroll (Carver & Scheier, 

1998). Enligt Manzs (1986) definition innebär självledarskap att ha självinsikt i hur man som 

individ fungerar för att uppnå självutveckling och finna motivation. På så vis lär sig individen 

vilka verktyg och metoder som är lämpliga för att bete sig och prestera i enlighet med framtida 

mål (Karp, 2013). Motivationsteorier som självkontroll är endast en liten del i självledarskap 

och personlighet är något bestående medan självledarskap är strategier som utvecklas (Neck & 

Houghton, 2002) Stewart et al menar att självledarskap handlar om att använda motivation för 

att identifiera mål, bestämma lämplig strategi för att nå dem och därefter använda den strategin 

(Stewart, Courtright & Manz, 2011).  

Tidigare forskning utgår från tre sorters strategier för att mäta och tillkännage personligt 
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ledarskap; beteendefokuserade strategier; hur man beter sig, konstruktiva tankemönster; hur 

man tänker och fokusering på naturliga belöningar; hur man ser på arbetet och vad man får ut 

av det (Bailey et al., 2016; Stewart et al., 2011; Karp 2013). Personligt ledarskap är utifrån det 

perspektivet ett set av strategier som involverar att använda inre motivation för att identifiera 

mål, bestämma en lämplig strategi och använda relaterade strategier och belöningar för att 

fullborda dem (Bailey et al., 2016). Klagge beskriver en person med starkt personligt ledarskap 

som kreativ vid problemlösning och måldriven mot organisatoriska behov och möjliga 

lösningar (Klagge, 1996). Personen är rationell vid användning av metoder för att finna data 

och fakta samt har hög produktivitet vid arbete och är pålitlig.  

Beteendefokuserade strategier utgår från att individen observerar sitt eget beteende och 

bakomliggande orsaker (Manz, 1990). Med den informationen kan individen därefter påverka 

sig själv och förändras i rätt riktning. Individen skapar positivt önskvärda beteenden samtidigt 

som individen minskar ineffektiva beteenden (Houghton et al., 2004; Neck & Houghton, 2006). 

Strategierna är formaterade till fem olika strategier; självobservation, målsättning för sig själv, 

självbelöning, självbestraffning och cues management (fokusera på det viktiga i uppgiften).  

Naturliga belöningar handlar i sin tur om att söka arbetsuppgifter som är naturligt 

trivsamma samt fokusera på de positiva och glädjefyllda uppgifterna (Houghton et al., 2004). 

Individen kan använda naturliga belöningar istället för att aktivt förändra den fysiska miljön. 

Genom att lägga till moment som är roligare eller fokusera på de meningsgivande delarna i 

uppgiften kan individen känns större meningsfullhet, glädje och motivation (Neck & Houghton, 

2004). 

Kognitiva tankestrategier är riktade åt att omformulera viktiga mentala processer för att 

främja ett mer positivt och optimistiskt tankemönster (Neck & Manz, 1992). Detta har visats 

ha en signifikant påverkan på individuell prestation (Neck & Houghton, 2006). Strategierna 

inkluderar en hållbar syn på utvärdering av situationer, utmaningar vid obekväma tankar och 

antaganden samt mentala föreställningar av framtida framgångsrika prestationer (Houghton et 

al., 2012). 

 

Personligt ledarskap och ledarskap, motivation och självkontroll 

Den första studien om personligt ledarskap presenterades av Manz och var då en utvidgning av 

self-management (Manz, 1986; 1990). Den teorin baserades i sin tur på teorin om klinisk 

självkontroll (Cautela, 1969). I början av 1990-talet användes självledarskap främst för att 

supportera självledande grupper och för att stärka ledarskap (Neck & Houghton, 2002). Fokus 
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låg då främst på beteendemässiga faktorer och målet låg i att stärka ledarskapet för att leda 

andra. Allt eftersom ändrades synen på självledarskap och kognitiva tankemönster fick större 

plats i forskningen (Neck & Houghton, 2002). Detta var i tid med att ledarskapsforskare började 

rikta in sig på empowerment och framför allt SuperLeadership (Neck & Houghton, 2006). 

Konceptet SuperLeadership handlade om att leda andra människor för att få dem att leda sig 

själva (Manz & Sims, 1989). De mest effektiva ledarna visade sig vara dem som engagerade 

sig i beteende som främjar självledarskap strategier så som självobservation, egna målsättningar 

och självbelöningar (Manz & Sims, 1987). Goel, S M., Manz, C C., Neck, C P. & Neck, M. 

(1995) menar att det nutida ledarskapet handlar om att organisationens ledare ska lära 

medarbetarna att leda sig själva. Organisationer med denna typ av ledarskap blir både attraktiva 

och skapar stabil humanistisk tillväxt (Karp, 2013). För att lyckas med detta behöver först och 

främst organisationens ledare vara införstådda och starka i personligt ledarskap. 

Rogers utvecklade en teori om det psykologiska självet, det vill säga en självteori, som 

grund för hur vi tolkar och ser på oss själva (Rogers, 1959). När ett själv utformats spelar det 

stor roll i individens kommande tolkningar och beteende. En ledares själv är den kärna som 

innefattar medvetande och agerande och bestämmer ledarens karaktär (Karp, 2013). Självets 

egenskaper utger ledarens förståelse av sig själv, vilket är vägledande för självkänsla och 

självförtroende i ledarskap. Ledaren behöver odla en förståelse av sitt själv för att närma sig det 

(Karp, 2013). Det görs genom att delta i processer relaterade till förmågan att lära i olika 

situationer för att öka medvetenheten. 

Covey skriver om ledaren inom sig själv och sju grundprinciper för att kunna styra, 

navigera och påverka sitt privata och professionella liv (Covey, 1989). Covey menar att grunden 

för att vara en ledare handlar om karaktär och för att skapa en god ledare börjar man, enligt 

honom, med att bygga upp karaktär (1989). Personligt ledarskap är dock lika viktigt hos 

samtliga individer, oavsett ledarroll eller inte. Genom att stärka sin personliga effektivitet kan 

man nå hållbar personlig utveckling och fylla det mänskliga behov av att utvecklas och finna 

mening med sin tillvaro (Covey, 1989). Covey menar att många människor vill nå lycka och 

rikedom men att detta är tillstånd som innebär ständig uppsikt om den ska bevaras väl (Covey, 

1989).  

Personligt ledarskap är ett fristående fenomen från andra konstruktioner som personlighet 

och självkontroll (Bailey et al., 2016). Frågan har varit omtalad huruvida man egentligen kan 

skilja självledarskap från personlighet och självkontroll (Neck & Houghton, 2006). Inte minst 

eftersom självledarskap härstammar från motivationsteorin om självkontroll (Cautela, 1969). 

Bailey et al. prövade frågeställningen i två olika empiriska studier för att se om det gick att 
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skilja mellan självledarskap och personlighet samt självkontroll (Bailey et al., 2016). Deras 

slutsats var att det finns en koppling mellan begreppen men att självledarskap inte går att 

förutses utifrån personlighet och självkontroll. För att stärka medarbetare bör organisationer 

använda sig av samtliga fenomen – självledarskap, självkontroll och personlighet – för att få 

bästa resultat (Bailey et al., 2016). Samtidigt presenteras argument för att personligt ledarskap 

endast är ett annat sätt att förklara egenskaper som redan görs i befintliga personlighetsteorier 

(Guzzo, 1998; Markham & Markham, 1998). Dock konstateras att de grundläggande 

personlighetsegenskaperna är någorlunda konstanta (Costa & McCrae, 2004), medan personligt 

ledarskap anses vara föränderligt (Manz, 1986). Föränderligt personligt ledarskap grundas i att 

fenomenet är identifierat som inlärt beteende (Manz, 1986). Detta stödjs av Boyatzis & 

Saatcioglu som menar att med hjälp av utbildning kan individen utveckla emotionell, social och 

kognitiv intelligens (Boyatzis & Saatcioglu, 2007). Latham och Locke menar att människor inte 

föds med stark självkontroll och effektivitet, även om de kan ha en medfödd tendens till 

färdigheterna (Latham & Locke, 1990). Självledarskap är alltså ett eget koncept som har 

koppling till personlighet och självkontroll där självkontroll ingår i självledarskap som en 

komponent, medan en medfödd personlighet kan ge tendens (men endast det) till starkare 

personligt ledarskap (Furtner, Rauthmann & Sachse, 2013).   

Personligt ledarskap i organisationer 

I takt med att mer vikt började läggas vid personligt ledarskap fick organisationer och deras 

ledare ett nytt syfte med att utveckla samtliga medarbetares kvaliteter och förmågor inom ämnet 

(Neck & Houghton, 2002). Studier med undersökningar baserade på företag och organisationer 

bekräftar personligt ledarskap som individuella, beteendemässiga och kognitiva strategier som 

bidrar till positiva medarbetare och organisatoriska utfall (Bailey et al., 2016). Till exempel en 

studie visar hur den amerikanska armén framgångsrikt använde sig av självledarskapsstrategier 

för att bygga upp soldaters självdisciplin och styrande (Neck & Manz, 1999). Självledarskap 

tillgodogör den påverkan och inverkan som ledare kan ha på följeslagare och applicerar dessa 

koncept till hur individer kan påverka deras egna beteenden (Bailey et al., 2016). Genom att 

använda målsättning, självreglering och inre motivationsfaktorer kan självledarskap leda till 

ökad prestation hos den enskilde medarbetaren.  

I slutet av 90-talet började även organisationer skapa program och utbildningar i 

självledarskap (Neck & Manz, 1996). Syftet förflyttades från att endast effektivisera och 

förbättra ledarskapet för andra till att öka förmågor och beteende i att även leda sig själv. Som 

nämnts tidigare inkluderas många områden inom begreppet självledarskap (Houghton et al., 
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2004). Under beteendefokuserade strategier återfinns självinsikt, självkontroll, feedback, själv-

belöning, målsättning, själv-observation. För strategier gällande naturliga belöningar handlar 

det om att finna motivationen och glädjen i arbetsuppgifterna. Detta handlar inte minst om att 

känna sig värdefull och nyttig i arbetet, samt tillägga mer roliga och nöjesfulla delar i 

arbetsuppgifterna. Genom att lyssna på musik eller ha ett personligt foto vid sin arbetsplats kan 

göra att personen fokuserar på uppgiftens positiva och givande aspekter (Neck & Manz, 1999). 

Den tredje huvudfaktorn handlar om kognitiva tankemönster och involverar skapande och 

bibehållande av funktionella tankemönster som vanetänkande (Neck & Manz, 1999). Här 

handlar det mer om att analysera och utmana sin syn på arbetsuppgifter gällande attityder och 

förväntningar för att få ett mer hållbart tänkande. På så vis blir inte bara individen mer positivt 

inställd utan sparar även energi (Feinstein, 2008). 

Mäta självledarskap  

Kritik har även riktats, förutom mot särskiljningsförmågan mot andra konstrukter, det vill säga 

andra definitioner av dessa egenskaper, mot förmågan att mäta självledarskap (Houghton et al., 

2012). Den första utformade mätmetoden för självledarskap var Self-Leadership Questionnaire 

(SLQ) (Anderson och Prussia, 1997). Frågeformuläret innehöll 50 items och baserades på Manz 

och Sims bedömning av självledarskap (Manz & Sims, 1991). Dock krävdes en utveckling av 

frågeformuläret på grund av ifrågasatt reliabilitet och validitet. Studier som Markham och 

Markham motiverade sin kritik med att mätinstrumentet var identiskt med dimensionerna av 

Five Factor Model (Costa & McCrae, 2004) och bristen på empiriska studier på självledarskap 

(Markham och Markham, 1998). Utifrån den kritiken utvecklades the Revised Self-Leadership 

Questionnaire (RSLQ) (Neck & Houghton, 2002). De använde sig av de frågor i SLQ som 

visade på högst reliabilitet och validitet och adderade items från Cox som utvecklat ett 

opublicerat frågeformulär (Cox, 1993). RSLQ har visat hög reliabilitet och validitet i flera 

studier och har översatts till flera olika språk (Houghton et al., 2012). En svaghet med RSLQ 

menar Houghton et al. (2012) är dess storlek. Frågeformuläret innefattar 35 items, vilket 

innebär att deltagarna lätt tröttnar och tappar fokus (Houghton et al., 2012). Därför utformades 

Abbreviated Self-leadership Questionnaire (ASLQ) med nio items, som är en reducering av 

RSLQ:s (2012) 35 items formulär. Houghton et al. (2012) utformade studier med 430 respektive 

663 deltagare och visade med hjälp av faktoranalyser och reliabilitetstester att ASLQ är en 

lämplig förkortning av RSLQ (2012). Analyserna visade att ASLQ:s nio items hade en 

korrelation (samband) på över .73 mot de tre huvudfaktorerna i självledarskap och RSLQ 

(Houghton et al., 2012). 
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I syfte att reducera RSLQ fann Houghton et al. (2012) att items som representerade 

strategierna för naturliga belöningar hade för lågt värde för att komma med i ASLQ (2012). 

Därför var de tre strategigrupperingarna tvungna att omgrupperas och resultatet blev följande; 

Behavior Awareness and Volition (BAV), Task Motivation (TM) och Constructive Cogniton 

(CC) (Houghton et al., 2012). BAV-faktorn innehåller items för självobservation och 

målsättning som motsvarar subskalor i RSLQ och beteendefokuserade strategier. Enligt 

Georgianna passar även dessa frågorna utmärkt för att fånga konceptet av självmedvetenhet 

och vilja (volition) (Georgianna, 2007). TM-faktorn innefattar items från att visualisera 

framgångsrik prestation och självbelöning i RSLQ som representerar både beteendefokuserade 

och kognitiva tankemönsters strategier. TM-faktorn innehåller också grundläggande 

motivationsstrategier som mål innefattande syn på prestation. CC-faktorn presenterar items från 

självprat och utvärdera sina övertygelser och antaganden från RSLQ och representerar därmed 

strategier för konstruktiva tankemönster.  

Olika teorier om hur personligt ledarskap och självledarskap ska definieras har som nämnt 

varit omdiskuterat (Bailey et al., 2016; Markham & Markham 1998). Senare studier har dock 

konstaterat att personligt ledarskap bör ses som föränderliga strategier som individer använder 

sig av, till skillnad från konstanta personlighetsegenskaper som individer beter sig i enlighet 

med (Bailey et al., 2016). Genom kunskap om självledarskap och träningar i att utveckla det 

får individer ett starkare personligt ledarskap (Klagge, 1996). 

 

Motivationsteori och kontrollteori 

Motivation har varit omdiskuterat sedan tidigt 1800-tal (Kazan, 1999). Utveckling är i sig självt 

motiverande för individer. Omgivningar som erbjuder utmaning, främjar återkoppling och 

feedback för utvecklande av kompetens och stödjer automatiserat arbete, lägger en god grund 

för inre motivation och därmed underlättar för utveckling (Kazan, 1999). Deci och Ryan (1985) 

menar att inlärning, socialisering och mognad påverkar inre motivation och är central i naturen 

hos den aktiva människan (Deci & Ryan, 1985). Det ligger i människans natur att vara 

motiverad för att därefter vara självbestämmande, styrd av val baserade på sin egen 

medvetenhet av mål och behov (Deci & Ryan, 1985). 

Den primära processen för motivation är spänningsreduktion (Maslow, 1954; Rogers, 

1959). Chefer och ledare som skapar ett utvecklande klimat för medarbetare där det blir möjligt 

att nå sin fulla potential, är de som uppnår självförverkligande i sina jobb. Självledarskap 

härstammar från konceptet motivation genom teorin om självkontroll (Manz, 1986). Även om 

självkontroll och liknande motivationsteorier idag endast motsvarar en del av självledarskap är 
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det viktiga komponenter som kan underlätta utveckling och starkt personligt ledarskap (Kazan, 

1999). 

Locus of control är den uppfattning individer har om vem eller vad som kontrollerar deras 

liv (Kazan, 1999). Individer med intern locus of control tror att det är deras egna ageranden och 

beteenden som avgör vad de kan åstadkomma. Extern locus of control innebär i sin tur att 

individers åstadkommanden beror på tur, chansning och andra personer.  

Bandura kopplar självkontroll till sin sociala inlärningsteori eftersom omgivningen 

påverkar individens kontroll och beteende över lag (1971). Individer fungerar inte isolerade 

utan kräver sociala konstuktioner, vilket innebär att bland annat den arbetsrelaterade 

omgivningen har inflytande på individens självkontroll och beteenden (Bandura, 1971). 

Circle of influence är en annan kontrollteori som grundas i grupptänkande och hur beslut 

fattas utifrån det (Sarver, 2014). Genom att öka inflytande skapas en kontroll som lägger grund 

till motivation och utveckling.  

 

Utbildningen Take Personal Leadership 

Ett större företag i södra Sverige har en plattform för utbildningar och träningar i syfte att 

ständigt utveckla och motivera medarbetare i företaget på alla nivåer. Företaget menar att deras 

vision “skapa en bättre vardag för de många människorna” inspirerar dem till att ständigt 

utveckla sig själva. Genom att öka prestationen, motivationen, viljan till arbete och viljan till 

att möta nya situationer för att lära sig, skapas en tillväxt i företaget. Utifrån det erbjuder 

företaget flera interna utbildningar med fokus att utveckla sig själv. Träningarna eller 

utbildningarna är alltifrån att lära sig språk och att kommunicera till att nå större självinsikt och 

personligt ledarskap.  

Samtliga utbildningar som erbjuds finns tillgängliga på en intern plattform som heter My 

Learning. Medarbetaren anmäler därifrån vilken träning eller utbildning de vill gå i samråd med 

sin chef. I My Learning finns information om träningarnas syften, mål, upplägg och eventuella 

förkunskaper. En av dessa träningar heter Take Personal Leadership och fokuserar på 

utveckling av det personliga ledarskapet. Målet med kursen är att bli inspirerad, känna 

självsäkerhet och använda personligt ledarskap i sin vardag på arbetet. Träningen definierar 

egenskaper som självinsikt, reaktion på feedback, inlärning och syn på förändring som viktiga 

variabler i personligt ledarskap. Det stämmer överens med självledarskapets olika strategier där 

kursens samtliga målegenskaper kan återfinnas i dem (Klagge 1996; Neck & Houghton, 2002). 

Träningen baseras på tidigare forskning kring självledarskap och dess organisatoriska effekter 

som också presenterats tidigare i introduktionen (Klagge, 1996; Houghton et al., 2002; Bailey 
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et al., 2016). Genom att få större självinsikt i hur individen fungerar till exempel utifrån reaktion 

på förändring och feedback, samt i vad individen själv kan påverka och inte i sin vardag, skapas 

en bredare förståelse och acceptans för sig själv och andra.  

 

Syfte och hypoteser 

Denna studien undersöker företagets tidigare och kommande kursdeltagares självskattning av 

personligt ledarskap utifrån frågeformuläret ASLQ. Syftet är att undersöka om det finns en 

signifikant skillnad mellan de som genomfört utbildningen och de som ännu inte gjort det. Den 

första hypotesen som ställs är att det finns en signifikant skillnad mellan de deltagare som 

genomfört utbildningen och de som inte genomfört utbildningen i variablerna för personligt 

ledarskap. Den andra hypotesen är att det finns samband mellan starkt personligt ledarskap och 

om man arbetar som ledare idag eller om man inte gör det. Nollhypoteserna är så till vida att 

det inte finns någon skillnad respektive samband. Variablerna ålder, kön, anställningstid, 

befattning och tidigare ledarskap kontrolleras i studien som prediktorer för utfall. 

 

Avgränsningar 

I denna studie har avgränsningen gjorts till arbetslivet. Samtliga delar riktar därmed in sig på 

individen i organisationen och tar inte ställning till privatliv eller övrigt liv utanför arbetet. 

Samtliga forskningsstudier som diskuteras i den befintliga studien baseras på västerländsk 

kultur.  

Metod 

Deltagare 

Populationen för studien var de som under åren 2018-2019 har genomfört eller planerar att 

genomföra utbildningen. Totalt fanns det 210 möjliga deltagare till studien varav 133 

tillfrågades att delta och 72 personer deltog i studien. Till följd av ofullständiga svar blev det 

interna bortfallet sex personer och det externa bortfallet blev 61 personer. Studiens slutliga 

deltagarantal blev 66 personer. En poweranalys som genomfördes indikerade att minst 56 

deltagare behövs i undersökningen, under förutsättningen att en uppskattad effektstorlek på 0.4 

nås i gruppen som ännu inte gått utbildningen och motsvarande effektstorlek på 0.7 i gruppen 

som genomgått utbildningen, (powernivå .90 och konfidensintervall 95%). Denna beräkning är 

baserad på tidigare uppskattning av förväntad nytta av utbildningsinsatsen. 

Samtliga deltagare var anställda av företaget i Sverige och hade en relation till träningen 

som mättes. Medelåldern var 38 år. Av dem var 34 kvinnor m = 38.9 år och 32 män m =37.3 år 
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(Tabell 1). Idag arbetar 14 av deltagarna som ledare och 26 personer har tidigare arbetat som 

ledare. Deltagarna har varierande befattningar som grupperats enligt följande; HR(10 personer), 

Sälj/Lager(13 personer), Inköp(6 personer), Chef eller Ledare(14 personer), Processer(20 

personer) övrigt(2 personer). 

 

Tabell 1 

Deskriptiv data över samtliga deltagares ålder  

 

Source Ålder 

�̅� år  (SD) 
Range -/+ 

Kvinnor 38.9 (9.96) 23-61 

Män 37.3 (8.03) 24-52 

*medelvärde för deltagarnas ålder 

 

Procedur 

Utifrån urvalsmetoden slumpmässigt urval tillfrågades personer ur respektive grupp att delta i 

studien. Empiriinsamlingen bedrevs genom webbaserad enkätutdelning via GizmoSurvey i 

syfte att samla in data anonymt och effektivt. Företaget har fullt abonnemang i GizmoSurvey, 

vilket gjorde det lämpligt att använda det. Samtliga personer i urvalet mottog ett mail där de 

tillfrågades att ingå i studien (Bilaga 1). Vid första utskicket tillfrågades 120 personer. Mailet 

hade rubriken Personligt Ledarskap och rymde bakgrundstext samt länk till enkäten på Survey 

Gizmo. Bakgrundsinformationen bestod av en presentation av forskningsledaren, studiens syfte 

och information enligt Vetenskapsrådets etiska principer (2002). Se bilaga 1 för 

bakgrundsinformationen i fulltext. Samtliga deltagare uppmanades att kontakta 

undersökningsledaren om man önskade ta del av det färdiga resultatet eller hade frågor kring 

studien. På grund av längre tjänstledighet och föräldraledighet återkom 13 autosvar, vilket 

gjorde att ytterligare 13 personer blev slumpmässigt utvalda från rapporten och fick ett mail om 

förfrågan att delta. Totalt tre deltagare återkom på mail därav en önskade ta del av den färdiga 

studien och två deltagare önskade förtydning om varför just de blivit tillfrågade att delta. 

Enkäten skickades ut tisdag morgon den 4 december 2018 och en påminnelse skickades ut på 

morgonen tre dagar senare. Deltagarna blev i samtliga utskick ombedda att svara senast 

tisdagen efter enkäten skickades ut. Därmed låg enkäten ute i åtta dagar. 

I studien användes en egen svensk översättning av frågeformuläret ASLQ (bilaga 2). 

Översättningen genomfördes av totalt sex personer och därefter jämfördes deras svar för att se 
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så de stämde överens. Översättarna var oberoende av varandra och var av olika kön och ålder, 

för att ge översättningen en högre inter-rater reliabilitet. 

Frågeformuläret kompletterades med bakgrundsfrågor om deltagaren som gällde kön, 

ålder, anställningstid och vilken befattning de har idag. Anledningen till detta var att kontrollera 

variablerna för att de inte ska vara alternativa förklaringar till studiens hypotesprövningar. 

Ålder, befattning och antal anställda år besvarades med siffror och ord medan frågorna huruvida 

deltagaren arbetar eller har arbetat som ledare samt kön var dikotoma frågor. 

Studier visar att ASLQ har en lämplig validitet och reliabilitet (Nel & Zyl, 2015; Şahin, 

2015). Alphacoefficienten för ASLQ är 0.73 och därmed över den accepterade tröskeln för 

reliabilitet (Nunnally & Bernstein, 1994). Samtliga items är dessutom grundade på RSLQ som 

har en konstaterad validitet och reliabilitet (Carmeli et al., 2006; Curral & Marques-Quinteiro, 

2009; Houghton et al., 2012). 

 

Material 

Studiens empiriinsamling bestod av en enkätundersökning. Enkäten inleddes med ett 

informationsblad (bilaga 1) som följdes av bakgrundsfrågor och därefter mäter personligt 

ledarskap. Bakgrundsfrågor bestod av att deltagarna fick fylla i kön, ålder, anställningstid och 

vilken befattning de har idag. De fick också ange om de arbetar som ledare idag samt om de 

har gjort det tidigare. Motiveringen till dessa frågor ligger i att kontrollera för alternativa 

förklaringar men informationen är också viktigt vid eventuell replikation. Deltagarna fick i 

öppna frågor ange vad de anser att de fick ut av kursen samt vad de förväntade sig av kursen 

beroende på om de genomfört eller skulle genomföra träningen. Detta för att få en förståelse 

för deras uppfattning av träningen och ha det i åtanke vid analys av deltagarnas svar. 

För att mäta personligt ledarskap hos deltagarna användes The Abbreviated Self-leadership 

Questionnaire (ASLQ) (Houghton et al., 2012) som är en förkortad version av The Revised 

Self-leadership Questionnaire (RSLQ) (Neck & Houghton, 2002). Enkäten avslutades med en 

öppen fråga där deltagarna ombads fritt kommentera enkäten eller komplettera frågor med en 

eller flera kommentar. 

ASLQ (orginalversionen) är ett frågeformulär med likertskala numrerade 1 (stämmer inte 

alls) till 5 (stämmer mycket bra). Frågeformuläret är på engelska och innehåller frågor som ”I 

establish specific goals for my own performance” och ”When I have successfully completed a 

task, I often reward myself with something I like”. Sammanställningen av enkätfrågorna 

innebar att svaren omvandlades till poäng. De olika svaren fick samma antal poäng som siffran 

på svaret. Det innebar att om en deltagare svarat ”1” fick frågan en poäng och så vidare. 
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Eftersom skalan började med ”1” kunde totalpoängen vara minst nio och max 45. Desto 

närmare 45, desto starkare personligt ledarskap enligt riktlinjer för ASLQ (Houghton et al., 

2012).  

 

Design 

Studien hade en mellangruppsdesign med oberoende grupper. Den beroende variabeln var 

uppmätt personligt ledarskap utifrån ASLQ. Den oberoende variabeln var huruvida deltagarna 

genomfört träningen Take Personal Leadership eller inte. Ett kvasiexperiment genomfördes där 

personligt ledarskap hos de som genomfört kursen och de som inte genomfört kursen jämfördes. 

På så sätt kunde en skillnad mellan gruppernas medelvärden testas för statistisk signifikans. 

Samtliga variablers deskriptiva data studerades med hjälp av histogram, box-plots, 

spridningsdiagram och frekvenstabeller för att få en bild av variablernas frekvens, spridning, 

outliers och extremvärden. Oberoende t-test genomfördes mellan könen för att undersöka om 

det förelåg en könsskillnad i personligt ledarskap. Därefter genomfördes hypotesprövning 

utifrån oberoende t-test för att undersöka skillnaden i personligt ledarskap mellan de som 

genomfört träningen och de som inte genomfört träningen.  

Sambanden analyserades genom korrelationstester och chi-square tester. För den andra 

hypotesprövningen genomfördes chi-square test för att undersöka ett eventuellt samband 

mellan att genomföra träningen och att arbeta som ledare idag. Vid samtliga statistiska analyser 

visades att personligt ledarskap var normalfördelat i studen, enligt Levene’s test (p > .05) och 

Kolmogorov-smirnov test D(40,24) = 1.876, p < .05. I analyserna antogs ett alfavärde på 5%. 

 

Etiska överväganden  

Genomförandet av studien beslutades efter överväganden av fördelar och nackdelar samt 

bedömningen om resultatets nytta, vägt mot eventuella risker för deltagarna. Vetenskapsrådets 

individsskyddkrav har lagt grund för hantering av data och tillvägagångssätt vid studiens 

genomförande för att värna om deltagarnas rättigheter (2002). Kravet innefattar fyra principer 

– informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet – som tagits 

hänsyn till. Samtliga deltagare har varit helt anonyma och hela tiden haft möjlighet att avbryta 

sitt deltagande utan att ange speciell orsak. Ingen identifiering av resultaten har gjorts utan 

samtliga enkäter tilldelades ett nummer vid inmatning i analysprogrammet. Gizmo Survey 

möjliggjorde dessutom anonymitet vid inlämning av enkät från deltagarna. Det färdiga 

resultatet av studien klargjordes att komma att rapporteras en uppsatsskrivning och att samtlig 

insamlad data inte arkiverades efter studiens slut utan förblir anonyma. Enkätens 
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informationsblad tydliggjorde att deltagande innebar att godkänna användning av uppgifterna 

till förmån av den här studien, vilket innebar att samtyckeskravet tillgodosågs (Vetenskapsrådet 

2002). Av enskild bedömning har de fyra grundläggande kravet på bästa möjliga sätt uppfyllts 

för att erkänna studien som etiskt korrekt. 
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Resultat 
 

Personligt ledarskap undersöktes med ett självskattningsforumlär på totalt nio items. 

Medelvärdet för personligt ledarskap hos samtliga deltagare var M=30.9, 95% CI (29.50, 

32.47), av maximalt 45 poäng och minimalt 9 poäng. Kvinnorna hade en poäng högre i 

medelvärde (M=31.6, s=6.35) i personligt ledarskap än männen (M=30.2, s=5.66), men 

skillnaden var inte signifikant (t(64) = 0.92, p > .05).  

 

 

Figur 1 
Resultatet av personligt ledarskap för kvinnor respektive män 

 

Den första hypotesen var att det skulle finnas en signifikant skillnad i personligt ledarskap 

mellan dem som genomfört kursen och de som inte genomfört kursen. Enligt föreliggande 

studie gav utbildningen en statistiskt positiv effekt på personligt ledarskap (t (64) = 4.062, p < 

.05), jämfört med de personer som ännu inte genomfört utbildningen, vilket därmed bekräftar 

den första hypotesen. 

Den andra hypotesen var att det skulle finnas ett samband mellan de som genomfört kursen 

och de som arbetar som ledare idag. Resultatet visade att sambandet var signifikant (𝑥2(1, 

N=66) = 7.134, p < 0.01) och studiens andra hypotes bekräftas därmed. 

I tabell 2 redovisas värden för personligt ledarskap utifrån ASLQ i grupperna; genomfört 

träningen, respektive inte genomfört träningen. De som genomfört träningen hade ett 

signifikant högre medelvärde i personligt ledarskap än de som inte genomfört träningen m = 

27.5 (s = 5.40), t(64) = 4.062, p < .05). Konfidensintervallet på 95% låg mellan värdena 2.83 

och 8.32. Cohen’s d = 1.239, vilket indikerar på stor effektstorlek. Bland de som genomfört 

träningen var den genomsnittliga åldern ungefär 4.5 år högre jämfört med de som inte 
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genomfört träningen. Skillnaden i ålder var signifikant mellan de som genomfört utbildningen 

och de som inte gjort det, t(64) = 2.002, p < .05). 

 

Tabell 2  
Deskriptiv data över de som genomfört träningen och inte gällande personligt ledarskap, mätt utifrån ASLQ 

Source N 
TPL 

𝒙* 

95% 

CI** 

95% 

CI*** 

Ålder 

𝒙 (år) 

Genomfört träningen 41 33.1 31.3 34.8 39.8 

Inte genomfört träningen 25 27.5 25.2 29.7 35.3 

*medelvärde av poäng på ASLQ 

**95% konfidensintervall nedre gräns 

***95% konfidensintervall övre gräns 

 

I tabell 3 nedan redovisas data över variabler som kontrollerades i studien för alternativa 

förklaringar till hypotesprövningarna. För de personer som ännu inte genomfört träningen var 

spridningen inom gruppen större i samtliga variabler (ledare idag, ledare tidigare och 

anställningstid), jämfört med de som genomgått träningen. Korrelationsanalys genomfördes för 

att kontrollera sambandet mellan personligt ledarskap och ålder samt personligt ledarskap och 

anställningstid. För hela gruppen (N = 66) framkom inget signifikant samband mellan 

personligt ledarskap och anställningstid (r(66) =-.002, p > .05). Inte heller mellan personligt 

ledarskap och ålder återfanns inget signifikant samband, (r(66)=.217, p > .05). 

Grupperna av deltagare som genomfört utbildningen respektive inte 

genomförtutbildningen analyserades även separat. Inom gruppen som genomfört utbildningen 

framkom ett signifikant samband mellan personligt ledarskap och ålder (r(41) =.448, p < .05). 

Enligt analysen (𝑟2 = .20) skulle 20% av variationen mellan deltagarnas testresultat därmed, 

och utan koppling till andra förklarande variabler, vara förklarad. Mellan personligt ledarskap 

och anställningstid framkom inget signifikant samband (r(41) =-.082, p > .05). 

Inom gruppen som inte genomfört utbildningen fanns inget signifikant samband mellan 

personligt ledarskap och ålder (r(25) =-.062, p >.05) eller personligt ledarskap och 

anställningstid (r(25)=.20, p >.05). 
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Tabell 3 
Deskriptiv data över de som genomfört träningen och inte gällande studiens alternativa variabler 

anställningstid, om man är ledare idag och om man varit ledare förut 

 

Source N 
Ledare idag* 

Ja       Nej 

Ledare 

tidigare* 

Ja       Nej 

Anställning** 

𝒙 år  (SD) 

Genomfört träningen 41 13 28 18 23 5.8 (6.90) 

Inte genomfört 

träningen 
25 1 24 8 17 7.0 (8.28) 

*antal som är ledare idag respektive som har varit ledare förut 

**genomsnittlig anställningstid redovisat i år 

 

Vid analys av om man genomfört utbildningen eller inte, framkom inget statistiskt 

samband med kön (𝒙𝟐(1, N=66) = 0.004, p > .05). Inte heller mellan om man genomfört 

utbildningen eller inte och om man har ledarerfarenhet sedan tidigare eller inte (𝒙𝟐(1, N=66) = 

0.922, p > .05). Däremot framkom ett samband mellan de som genomfört utbildningen och att 

man i högre grad idag arbetar som ledare (𝒙𝟐(1, N=66) = 7.134, p < .01). Styrkan i sambandet 

visade att 10.8% av variansen kan förklaras i att man genomfört utbildningen. 

 

Tabell 4 
Chi-square tester för genomfört utbildningen (TPL) och kön, ledare och  ledarskapserfarenhet 

Source 𝒙𝟐 chi-square N df p Phi 𝚽𝟐 

TPL & Kön 0.004 66 1 .951 -.008 

TPL & Ledarerfarenhet 0.922 66 1 .337 .118 

TPL & Ledare 7.134 66 1 .008 .108 
TPL = Om man genomfört träningen Take Personal Leadership eller inte 

 

Enkäten hade två öppna frågor som löd ”Om du genomfört träningen. Hur har den 

påverkat dig eller hur förväntar du dig att den ska komma att påverka dig i ditt dagliga arbete?” 

och ”Om du inte genomfört träningen men planerar att göra det. Vad har du för förväntningar 

på den?”. Svaren kategoriserades efter vilka teman deltagarna nämnde. Vissa deltagare nämnde 

flera saker medan andra inte nämnde något alls. Av de som genomfört träningen nämndes att 

träningen givit en större förståelse för andra personer  av elva deltagare och större självinsikt 

och förståelse för sig själv nämndes av 12 deltagare. Sju deltagare nämnde att de förbättrat sin 

kommunikation och feedback genom att lära sig om det i träningen. Lika många nämnde att 

man utvecklats och fått större förståelse för förändring och nya situationer, både utifrån sig själv 

och andra. Sex deltagare nämnde hur träningen givit dem en positiv reflektion över hur dem 
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själva kan påverka sin arbetssituation. Övriga kommentarer som gjordes var att träningen givit 

en förståelse i att det är på detta företaget hen vill vara, att allt ordnar sig trots att vissa stunder 

kan vara tuffa samt fått konkreta tips på hur hen kan må bättre genom att tänka och göra på 

visst sätt. Totalt sex personer nämnde att träningen inte givit någon ny kunskap utan endast 

repetition från tidigare kurser. Av de som inte genomfört träningen nämndes förhoppningen om 

att få större självinsikt sju gånger. Dessutom nämndes en förhoppning om att få lära sig mer 

om sitt eget ledarskap för att i sin tur hjälpa andra sju gånger. Att få veta vilka förmågor man 

har inom personligt ledarskap nämndes tre gånger, bli mer effektiv i sitt arbete två gånger och 

inga förväntningar nämndes en gång.  

Enkäten avslutades med en öppen fråga som löd ”Vill du lägga till en kommentar till 

studien eller motivera något svar kan du göra det här”. Av de totalt 66 deltagarna svarade nio 

personer. Två personer nämnde att möjligheten att lägga till en kommentar till ett frågeformulär 

kan vara missvisande och tre personer nämnde upplevd otydlighet i frågorna. En av deltagarna 

valde att kommentera påståendet ”Jag tänker på och utgår ifrån mina egna värderingar och 

övertygelser när jag stöter på en svår situation” med därför är det viktigt att arbetsgivarens 

värderingar stämmer överens med mina egna. En annan kommenterade samma fråga med 

vikten av att också kunna sätta sig in i andras situation, samt att väga sina egna övertygelser 

och värderingar med vad andra kan tycka för att få en bättre förståelse för dem. 
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Resultatet i undersökningen visade en signifikant skillnad i högre poäng i personligt ledarskap 

för de som genomfört träningen, jämfört med de som inte genomfört träningen. Dessutom 

framkom ett signifikant samband mellan de som genomfört träningen och som idag arbetar som 

ledare.  

Bedömningen är att studien bekräftar båda hypoteserna, det fanns en skillnad mellan de 

som genomfört utbildningen och de som inte gjort det i personligt ledarskap samt att det fanns 

ett samband mellan att ha gått utbildningen och att arbeta som ledare. Det kan kopplas till 

Klagges (1996) konstaterande av att träningar inom personligt ledarskap leder till ett starkare 

sådant. Houghton et al., (2012) rekommenderar att ASLQ:s enskilda huvudfaktorer 

beteendefokuserade strategier, kognitiva tankestrategier och naturliga belöningar strategier inte 

jämförs var för sig då det är för få items per strategiområde, vilket därmed inte heller 

genomförts i föreliggande studie. Det vore däremot en intressant studie i framtiden för att få en 

mer detaljerad bild av vad deltagarna visar för styrkor inom respektive strategikategori. Inte 

minst för att identifiera utvecklingsmöjligheter för träningen.  

Den nu aktuella studiens kvinnor visade på en trend till något högre skattat personligt 

ledarskap än studiens manliga deltagare, men att skillnaden inte var statistiskt signifikant. Det 

innebär att variabeln kön inte är en alternativ förklaring till studiens resultat. Det fanns en viss 

åldersskillnad mellan männen och kvinnorna som dock inte var signifikant. Kvinnorna var äldre 

och hade större spridning mellan deltagarna åldersmässigt. Det framkom en något högre ålder 

hos de som genomfört utbildningen, jämfört med de som inte genomfört utbildningen, en 

signifikant skillnad som kan vara en alternativ förklaring till resultatet vad gäller självskattning 

av personligt ledarskap. Huruvida man genomgår utbildningen eller inte kan tyda på en större 

självinsikt vid ökad ålder och att mera aktivt använda sig av personligt ledarskapsstrategier och 

blir därmed mer villig att gå utbildningar inom det. Vid en ny effektmätning av utbildningen 

vore det intressant att se om ett annat åldersspann ger annorlunda resultat.  

Det finns ett samband mellan att ha genomfört utbildningen och att vara ledare idag, vilket 

kan tolkas som att genomgången träning kan ha påverkat huruvida deltagarna idag arbetar som 

ledare eller inte. Ingen fördjupad analys genomfördes av huruvida de alternativa variablerna 

kan ha ett samband till varandra, men kan i framtida studier undersökas med till exempel 

multipel regression. Dessutom kan en framtida studie undersöka huruvida riktningen i 

sambandet ser ut. 
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Enkätens öppna frågor visar att träningen gav ny kunskap om hur de i det dagliga arbetet 

kan ändra sin syn på problem. Träningen innefattade övning inom områden och teorier som 

kontroll, inlärning, feedback, kommunikation och förändring. Genom att identifiera när och var 

de själva har kontroll och hur det kan underlätta det dagliga arbetet kopplas tydligt till locus of 

control (Kazan, 1999), som belyst vikten av att medarbetare har kontroll över den egna 

arbetssituationen. I träningen fokuseras på circle of influence och hur grupptänkande kan ge en 

god grund för utveckling. Antag att deltagarna efter att ha genomfört träningen, känner en större 

förståelse för hur de kan och inte kan påverka situationer. Ledarna som genomfört kursen kan 

på mer omfattande vis än övriga ta till sig circle of influence för att förstå fler fördelar med att 

gynna gemensam kontroll i grupper för att på så vis gynna delaktighet, motivation och 

utveckling. 

De öppna frågorna visade också hur flera deltagare fått större självinsikt och förståelse för 

andra och sig själva. Det stödjs av teorierna om att ett stärkt personligt ledarskap kräver 

självinsikt (Manz, 1990; Houghton & Neck, 2002). Dessutom nämns i de öppna frågorna hur 

träningen ger och förväntas ge deltagare kunskap som kan leda till att de blir bättre ledare för 

andra. Detta stödjer både studier som menar att de mest effektiva ledarna för andra också är 

engagerade i sitt eget personliga ledarskap (Manz & Sims, 1987), samt forskning på att det 

nutida ledarskapet handlar om att leda andra för att de skall kunna leda sig själva (Goel et al., 

1995).  

Syftet med träningen var att bli inspirerad, känna självsäkerhet och använda personligt 

ledarskap. För att använda personligt ledarskap antas att individen använder strategier som i 

den aktuella studien använts och undersökts för att definiera personligt ledarskap. En tolkning 

av deltagarnas svar på de öppna frågorna ger att det finns det både deltagare som efter träningen 

använder strategierna och de som inte gör det. Däremot svarade flera deltagare att de efter 

utbildningen reflekterar, förstår och tolkar arbetssituationer på andra sätt än förut. Utifrån det 

kan slutsatsen dras att flertalet deltagare upplever att de idag använder sig av personligt 

ledarskap. 

Några deltagare nämnde hur träningen inte givit dem någon effekt. Detta kan diskuteras 

utifrån olika perspektiv. Det kan handla om att kunskapen behöver landa i personerna för att 

därefter få effekt. Om den nya kunskapen ännu inte landat känner deltagarna ingen effekt. 

Alternativt upplever de enskilda deltagarna ingen effekt av träningen trots att den givit en effekt 

som dem är omedvetna om. Det kan även handla om att träningen inte hade effekt på samtliga 

deltagare och tappar på så vis en subgrupp. Vidare studier på personlighet, attityder och övriga 
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egenskaper kan visa om träningen kan breddas eller utvecklas för att få större effekt på fler 

personer.  

Flera deltagare visade i de öppna svaren känslan av en ökad motivation kring personligt 

ledarskap och visade stor vilja att använda kunskapen. Kopplat till motivationsteorier som 

menar att motivation främjar utveckling (Kazan, 1999) går det att anta att utbildningen är en 

god grund för utveckling då deltagarna blir motiverade av den. 

 

Metoddiskussion 

Urvalsmetoden som användes i studien var slumpmässigt urval. Utifrån den framtagna 

rapporten förekom samtliga möjliga deltagare och utifrån rapporten valdes personer 

slumpmässigt ut (Wilson & MacLean, 2011). Generaliserbarheten av resultatet ökar vid 

användning av probabilitetstekniker som slumpmässigt urval på grund av ökningen av 

representativiteten i urvalet (Wilson & MacLean, 2011). För att göra studiens resultat gällande 

även för framtida deltagare i träningen krävs dock att deras egenskaper är någorlunda lika med 

befintlig studie för att utesluta urvalsbias (Wilson & MacLean, 2011). Eftersom 

svarsfrekvensen var under 60% bör dock studiens slutsatser tolkas med viss försiktighet, enligt 

tidigare forskning på området (Jansdotter & Svensson, 2002). 

Bortfallet i studien var totalt 67 personer vilket innebär hälften av de tillfrågade. 

Anledningen till det stora bortfallet är inte fastställt och kan ha olika anledningar. Gemensamma 

faktorer hos personerna i bortfallet är okända då det inte kan fastställas vilka som inte svarade 

på grund av anonymiteten. En viktig faktor är sannolikt datainsamlingstekniken (Jansson & 

Svensson, 2002). Enkätinsamling online med mailförfrågan innebär flera risker till ett större 

bortfall. Personerna kan känna att de inte har tid eller lust, vilket gör att de bortser från mailet. 

Om personerna läser mailen i telefonen kan det innebära att de tänker återkomma till mailet när 

de sitter vid sin dator, men missar då mailet på grund av glömska. Vid ointresse eller stress är 

risken stor att bortse från förfrågningar att delta i studier.   

Deltagarantalet i studien uppnådde tillräckligt högt antal för att möta den eftersträvade 

power på 56 deltagare. Detta innebär att det finns en minskad risk för att typ I fel begåtts i 

studien, men hänsyn bör ändå tas till att typ 1 fel och andra bias (Wilson & MacLean, 2011). 

Fler studier bör därför genomföras med starkt power för att säkerställa att träningen ger 

signifikant effekt. 

Studien inkluderar medarbetare från företaget som arbetar i Sverige. Deltagarnas etnicitet 

är inte undersökt då det inte var lämpligt eller nödvändigt. Däremot bör nämnas att forskningen 
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som använts och forskningen på använt frågeformulär ASLQ är baserat på västerländsk kultur. 

Det kan innebära en krock som vilseleder studiens resultat.  

Eftersom studiens datainsamling bedrevs genom onlineenkäter sköttes all kommunikation 

via mailkontakt. Deltagarna kunde läsa informationsmailet och klicka sig vidare till enkäten 

som tog ca fyra minuter att besvara. Sammantaget var det en smidig och tidseffektiv process 

som inte krävde fysisk tillgänglighet vid viss tidpunkt. Dock innebär onlineenkäter en 

försvåring av generalisering som behöver tas hänsyn till vid analys av resultatet (Bailey et al. 

2016). Dessutom innebär onlineenkäter en större risk för bortfall som nämndes i stycket ovan. 

Trots nackdelarna med enkäter online fastslås att det var den mest effektiva insamlingsmetoden 

i detta fall. Deltagarna arbetar och lever på olika orter i Sverige, vilket skulle göra en fysisk 

datainsamling mer resurskrävande. Dessutom skulle en sådan datainsamling inte ta hänsyn till 

frånvaro från de specifika insamlingstillfällen utan tappa de möjliga deltagarna. Med hjälp av 

onlineenkäter fick samtliga deltagare åtta dagar på sig att besvara enkäten, vilket gjorde att 

kortare frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn, utbildningar och möten inte nödvändigtvis 

påverkade deltagande.  

Enkäten grundas i frågeformuläret ASLQ med stängda frågor och självrapportering 

(Houghton et al., 2012). Deltagarna ska själva skatta till exempel hur aktiva de är i sina 

arbetsrelaterade målsättningar och hur de förhåller sig till sina egna värderingar i svåra 

arbetsrelaterade situationer. Fördelarna med självskattning är att deltagarna får bedöma sig 

själva på samma skalor, vilket innebär att svaren inte behöver tolkas för att sedan analyseras. 

Detta är framför allt viktigt då tolkning av forskningsledaren kan innebära bias (Wilson & 

MacLean, 2011). Dessutom baseras ASLQ på subjektiva frågor om den egna målsättningen 

och hur man själv uppfattar sin inställning till prestation med mera. Det innebär att deltagarna 

behöver besvara frågorna för att kunna mäta variablerna. Dock finns risker så som social 

önskvärdhet, fel minnesbilder och feltolkningar i frågorna (Wilson & MacLean, 2011). 

Deltagarna kan därmed medvetet eller omedvetet svara felaktigt på grund av att de vill eller 

inte vill framställa sig på ett visst vis eller tror att de borde svara på ett visst vis.  

Originalversionen av ASLQ är på engelska och översattes till svenska specifikt för den här 

studien. Översättningen genomfördes av sex personer i olika åldrar, kön och yrken. Samtliga 

personer fick originalversionen av ASLQ skickade till sig och ombedes översätta den utifrån 

bästa förmåga. Därefter jämfördes samtliga översättningar och slutsatsen drogs att de stämde 

väl överens. Den översatta versionen finns som omnämnt i Bilaga 2. Därmed reserveras för att 

den översatta versionen inte är reliabilitets- och validitetstestad. 
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Originalversionen av ASLQ är prövad och testad antas vara tillförlitlig (Houghton et al., 

2012; Nel & Zyl, 2015; Şahin, 2015). Vid en reducering av ett frågeformulär på 35 items till 

nio items ökar dock responsbias och minskar internal consistency reliability (Wilson & 

MacLean, 2011). Deltagarna ombads i enkäten att vara sanningsenliga och inte förhasta sina 

svar. Även om ett par frågor kan uppfattas som likadana ombeds deltagarna svara så väl de kan. 

De nio items är kategoriserade efter personligt ledarskaps tre huvudfaktorer som fenomenet 

definieras utifrån (Houghton et al., 2012). Även om den internal consistency reliability kan 

antas vara lägre i ASLQ än i RSLQ innefattar ASLQ tre items per huvudfaktor. På grund av det 

låga antalet items nämner Houghton et al. (2012) att det inte anses lämpligt att använda ASLQ 

för att mäta de enskilda huvudfaktorerna. Vid större och mer omfattande frågeformulär kan 

missuppfattningar gällande påståenden slås ut genom att det finns flera frågor som mäter samma 

sak men med olika formuleringar på frågorna. Genom en sådan internal consistency reliabilitet 

minskar risken för mätningserror och ökar chansen för att få sanna värden (Wilson & 

MacLean, 2011). Som helhet anses däremot ASLQ kunna mäta personligt ledarskap med 

accepterad reliabilitet och validitet (Houghton et al., 2012; Nel & Zyl, 2015; Şahin, 2015). 

Utifrån detta resonemang har inga enskilda analyser i denna studien gjorts av enkätsvar utifrån 

beteendefokuserade strategier, konstruktiva tankemönster och fokusering på naturliga 

belöningar. Istället har personligt ledarskap innefattat alla tre strategigrupperingar genom hela 

studien. Samtliga studier med ASLQ nämner vikten av fler tester och studier baserade på 

ASLQ, inte minst på grund av att frågeformuläret är relativt nytt (Houghton et al., 2012).  

Frågeformuläret ASLQ innehåller items där samtliga är riktade på samma sätt vilket innebär 

att de summeras på samma sätt. Svarar deltagaren 1 på likertskalan blir poängen också 1 för 

den frågan. Nackdelen med detta är det utrymme som ges för bias (Wilson & MacLean, 2011). 

Om någon deltagare besvarat enkäten men inte läst ordentligt kan deltagaren skattat högt på de 

flesta frågor utan att det stämmer överens med verkligheten. Vid vända frågor skulle detta synas 

väl då två frågor kunde varit likadana men ställd åt olika riktningar; ”Jag sätter upp tydliga mål” 

och ”Jag sätter inte upp tydliga mål”. I den befintliga studien kan risken för detta inte uteslutas, 

vilket innebär ett förslag på framtida studier om att testa formuläret med riktade frågor åt båda 

håll.  

Frågeformuläret kompletterades med en öppen fråga som avslutning i enkäten. Deltagaren 

ombads där tillägga eventuella kommentarer och dylikt till sina svar i enkäten. En nackdel med 

stängda frågor är att det inte finns plats för utvecklande svar av mer kvalitativ karaktär. Genom 

att avsluta med en öppen fråga får deltagarna möjlighet att ge viktiga kommentarer (Jansdotter 

& Svensson, 2002). Precis som en av deltagarna påpekade kan det även innebära 



 
22 

komplikationer att deltagarna får kommentera. Deltagaren menade på att det kan vara 

missledande att få kommentera enkäten, vilket kan stödjas i att det därmed krävs mer efterarbete 

och analyser än vad övriga svar får som inte kommenterats.   

Samtlig data analyserades för eventuella avvikande resultat såsom utliggare och 

extremvärden. Ett par utliggare återfanns men efter att ha analyserat data med och utan dem 

konstaterades att de inte påverkade utfallet, vilket gjorde att utliggarna behölls. Analys 

genomfördes också för att jämföra medelvärden i mätt personligt ledarskap och ålder för 

studiens män och kvinnor. Detta i syfte att ge en beskrivande bild av deltagarna och förenkla 

eventuell replikation. Därefter analyserades personligt ledarskap för normalfördelning och 

homogen varians utifrån histogram, Kolmogorov-Smirnov test och Levene’s test. Samtliga 

analyser godkände data för parametiskt test. Eftersom insamlad data var i intervallskala 

beslutades att använda oberoende t-test för att testa signifikant skillnad mellan de som 

genomfört träningen och de som inte genomfört träningen. Genom att använda statistiska 

analyser ges en matematisk och objektiv grund för att använda t-testet. 

Två analysmetoder användes för att pröva studiens alternativa variabler. Ålder och 

anställningstid var data insamlad i ratioskala. Därav användes spridningsdiagram och 

korrelationskoefficienter. Multidimensionell chi-square genomfördes för att undersöka 

eventuella samband mellan studiens nominella variabler. Inga statistiska analyser genomfördes 

gällande hur deltagarna upplevde träningen eller vilka förväntningar de hade på träningen. Detta 

för att syftet med data från de frågorna endast var att få en förståelse av hur resultatet kan ha 

relation till om de upplevde den som positiv eller negativ. Svaren var inte av enhetlig karaktär 

utan positiva som negativa åsikter och uppfattningar fanns representerade. Reservation tas för 

att tolkningen är subjektiv och endast gjord av uppsatsens författare. Inga statistiska analyser 

genomfördes baserade på deltagarnas befattningar. Detta då det var en stor varians och för lågt 

antal per befattning för att slutsatser ska kunna göras. Därav används data gällande deltagarnas 

befattning i bakgrundsfakta till studien. 

Det önskade tillvägagångssättet för studien var att följa deltagarna från träningens början 

till slut och mäta deras personliga ledarskapskvaliteter utifrån ASLQ före och efter träningen. 

Med den inomindividsdesign skulle träningens eventuella påverkan synas tydligt i statistiska 

analyser. I den befintliga studien räckte inte resurserna till för en sådan design. Vid en mer 

omfattande undersökning med mer resurser vore en studie med mixad design intressant för att 

mäta personligt ledarskap med kvantitativa metoder och komplettera dem med kvalitativa. På 

så vis skulle studien komma närmare begreppet och får en djupare förståelse för det och hur det 
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kan påverka specifika företag och organisationer. Dessa metoder skulle vara mer 

resurskrävande och kräva mer från deltagarna.  

Alternativa metoder till studien vore att genomföra observationer för att identifiera 

egenskaper med starkt personligt ledarskap. I det fallet skulle observationerna baseras på 

beteendestrategier (Neck & Houghton, 2006). En sådan studie skulle behöva kompletteras med 

kvalitativa intervjuer eller kvantitativa enkäter för att kunna mäta kognitiva tankemönster och 

naturliga belöningar. Ett annat sätt att undersöka personligt ledarskap är att genomföra 

kvalitativa studier där enskilda individer följs för att i olika situationer mäta olika strategier som 

indikerar på starkt eller svagt personligt ledarskap. 

 

Slutsats 

Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att träningen take personal leadership haft positiv effekt 

i personligt ledarskap hos deltagarna. Ett samband finns dessutom mellan de som genomfört 

utbildningen och ledare idag. Det innebär att det är fler ledare och troligen blivande ledare som 

genomför utbildningen.  

 

Begränsningar med studien och förslag för framtida studier 

Det finns flera begränsningar med den befintliga studien. Den första begränsningen syftar till 

att insamlad data är självrapporterad. Deltagarnas svar är beroende av deras personliga 

tolkningar som inte är kontrollerade. Den andra begränsningen fokuserar på tidpunkten för 

datainsamlingen. Under december månad mår individer sämre, inte minst på grund av att det är 

betydligt mörkare och kallare under denna tid på året (Oddgeir, Rosenvinge, Wynn & Gradisar, 

2014). I den befintliga studien var det lämpligt att få in data digitalt men med tanke på den korta 

insamlingsperioden och bortfallet bör metoden ses över i framtiden. Studiens tredje 

begränsning är därmed onlineenkäter. Den fjärde begränsning var att ingen kontroll gjordes av 

när eller var deltagarna besvarade enkäten. Det innebär att resultatet kan påverkats av 

deltagarnas dagsform, tid på dagen och miljö där deltagaren befann sig vid genomförandet. 

Alternativ till studien för att analysera personligt ledarskap kan vara att komplettera med 

kvalitativa intervjuer alternativt fler responser gällande deltagarna. Om nära chefer också svarar 

på hur deltagarna använder sig av målsättning, visualisering och så vidare kan det komplettera 

självskattningsformuläret. Dessutom bör datainsamling genomföras under våren och med 

kontroll av när och var genomförandet sker. Utbildningen kan i det fallet få mer tyngd och 

utvecklas mer.  
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Konklusion 

Utbildningen take personal leadership har enligt föreliggande studie en positiv effekt på 

deltagarna och det finns ett samband mellan att gå utbildningen och att arbeta som ledare idag. 
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Bilaga 1 
 

Bakgrundsinformation i mail vid förfrågan om att delta i studien 

 

Personligt ledarskap 

En undersökning om att som medarbetare leda sig själv 
 

Hej, mitt namn är Tilda Bondesson och läser tredje året på Personal- och 

Arbetslivsprogrammet på Linnéuniversitetet, Växjö. Jag är även anställd på HRSC, IKEA AB, 

i Älmhult. Nu ska jag skriva min c-uppsats där jag ska undersöka personligt ledarskap i 

samband med träningen Take Personal Leadership! Personligt ledarskap handlar om att kunna 

leda sig själv genom beteende, motivation och tankemönster. Syftet med denna studien är att 

undersöka träningens inverkan på personligt ledarskap för att få en bättre bild av den effekt som 

kursen har.  

Kursen är en tredagarsutbildning i att öka sin medvetenhet kring sitt eget beteende i olika 

situationer i syfte att bli motiverad, självsäker och använda personligt ledarskap i det dagliga 

arbetet! Kursen finns tillgänglig på MyLearning!  

Jag tillfrågar nu Dig att vara med i studien där både kursdeltagare och icke-kursdeltagare 

erbjuds att delta. Din medverkan är viktig! Deltagandet i studien är frivilligt och det går att 

avbryta deltagandet när som helst under genomförandets gång utan påverkan eller speciell 

anledning. Samtlig data som samlas in är anonym och kommer inte bevaras efter studiens slut, 

vilket innebär att det inte går att spåra enskilt svar i studien. Färdigt resultat kommer redogöras 

för ansvariga kursen. Inga enskilda svar presenteras. Genomförandet av enkäten tar ca 4 

minuter. Om du vill ta del av den färdiga studien är du välkomna att kontakta mig enligt 

uppgifterna nedan. Studien är enlig med GDPR.  

 

Tveka inte att återkomma om du har frågor och funderingar! 

Tilda Bondesson, 070-6125523 

tilda.bondesson1@ikea.com , tildabondesson@hotmail.se 

Kort om GDPR i studien  

Genom att genomföra enkäten samtycker du till att dina enkätsvar får ett kodnamn för projektledaren som 

kommer att använda dessa för urval till effektmätning av kursen Take Personal Leadership. När behov av ditt 

enkätsvar ej längre finns (dock senast vid projektavslut 2019-01-13) raderas ditt enkätsvar hos ansvarig Tilda 

Bondesson. Inga överföringar av data sker till annat land eller andra personer

mailto:tilda.bondesson1@ikea.com
mailto:tildabondesson@hotmail.se
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Bilaga 2 
 

Översättning av ASLQ 

1. Jag sätter specifika mål för mina egna prestationer 

2. Jag lägger vikt vid att hålla koll på hur det går för mig på jobbet 

3. Jag arbetar mot specifika mål som jag satt upp för mig själv 

4. Jag ser framför mig klara av en uppgift innan jag utför den 

5. Ibland föreställer jag mig att jag ska prestera bra på en uppgift innan jag utför den 

6. När jag lyckas med en  uppgift belönar jag mig med något jag gillar 

7. Ibland pratar jag högt med mig själv för att ta mig igenom svåra situationer 

8. Jag försöker att mentalt utvärdera min egen syn på svåra situationer 

9. Jag tänker på och utgår ifrån mina egna värderingar och övertygelser när jag stöter 

på en svår situation 
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