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            Ledarskap, syskonposition och locus of control 
 

Emelie Hasselblad 
 
 

En majoritet bland ledare i olika organisationer har en bakgrund som 
storasyskon eller ensambarn (Hudson, 1990). Denna studie genomfördes för 
att få svar på om personer med ledaransvar skiljer sig åt gällande 
syskonplats och locus of control jämfört med de personer som inte har 
ledaransvar. Ledare och medarbetare på en statlig myndighet svarade på en 
enkät gällande plats i syskonskara, erfarenhet av ledarskap och locus of 
control. Resultatet visade att sistfödda i detta urval hade en högre grad av 
intern locus of control än förstfödda vilket kan tyda på en annan typ av 
sistfödd på denna myndighet. Urvalet var dock bristfälligt (N = 48) och 
slutsats kunde inte dras utan att riskera ett felaktigt resultat.  
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Inledning 

 
Intresset för syskonposition och ledarskap är stort. Många forskningsrön finns där ledares 
syskonposition har undersökts och om detta påverkat deras val att bli ledare (Eckstein 2000). 
Förstfödda kvinnor och män finns överrepresenterade bland politiskt aktiva ledare som 
ministrar och premiärministrar vid undersökningar som har utförts av Steinberg (2001) och 
Hudson (1990). Mellanbarn och sistfödda finns underrepresenterade bland politiska ledare 
(Andeweg & Van der Berg, 2003; Hudson, 1990).  
 En ledare är någon som leder en eller flera på en viss väg eller i en viss riktning. Ord som 
förknippas med ledare är makt och myndighet, bestämmanderätt, stå i spetsen för ett företag 
och med andra ord att vara chef (Svenska akademiens ordbok 2008). Ledarskap kan se ut på 
många olika sätt med informella ledare som inte behöver vara kopplat till ansvar och 
måluppfyllnad, eller formella ledare som förutsätter att mål ska nås och uppgifter lösas 
(Andersen, hämtat från Nationalencyklopedin 1998). Denna studie kommer att handla om den 
formella ledaren som har ett arbetsledaransvar över en verksamhet och som leder arbetet mot 
uppsatta mål. 
 Syskonens påverkan på varandra tas ofta upp i forskning (Eckstein, 2000; Sulloway, 
1996) men andra forskare bland annat Andeweg och Van der Berg (2003) tar även upp 
familjen som helhet. Andeweg och van der Berg menar att föräldrarnas påverkan på barnen 
och den uppmärksamhet som barnen konkurrerar om skulle påverka barnens utveckling av 
egenskaper. Troligtvis är det en kombination av dessa två faktorer, men i denna studie 
fokuseras det mer på förhållandet mellan syskon istället för förhållandet mellan förälder och 
barn.  
 Enligt Statistiska centralbyrån (2007) definierar man olika familjetyper som: ”Traditionell 
kärnfamilj, som är en familj med sammanboende föräldrar där alla hemmaboende barn är 
gemensamma (inklusive adopterade barn), ombildad familj, en familj med sammanboende 
föräldrar där ett eller flera barn är enbart mannens eller kvinnans inklusive eventuella 
gemensamma barn och ensamstående familj, ensamstående kvinna eller man med 
hemmaboende barn”. 
 Barn räknas man som mellan 0-17 år enligt SCB (2007). Under 2006 så var hela 40% 
förstagångsföräldrar i Sverige. Det var mindre vanligt med många syskon och 47% bodde 
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tillsammans med en syster eller bror medan en 1/3 av alla barn bodde tillsammans med två 
eller flera syskon. Familjer som har det bättre ekonomiskt ställt än genomsnittet har ofta 
sammanboende föräldrar och mindre ofta fler än ett barn medan barn till ensamstående 
föräldrar dubbelt så ofta är ensambarn jämfört med familjer med sammanboende föräldrar 
som har det mindre bra ställt än genomsnittet. Statistiska centralbyrån beräknade år 2006 att 
av alla barn som bodde hemma detta år så var 19%  ensambarn, 48% bodde tillsammans med 
ett syskon och 2% bodde tillsammans med minst två syskon. 
 Kvinnor med bröder blir inte ledare i samma utsträckning som kvinnor i andra 
syskongrupper (Hudson, 1990). Kvinnor på chefspositioner stod ofta närmare sin far än sin 
mor och många kvinnliga ledare ansåg sig ofta ha en problemfylld bakgrund med ett mindre 
bra förhållande till sin mor (Steinberg; White et al. 1997).  
 Typ A beteende förknippas med ledarskap och i ett test gjort av Phillips, Long och 
Bedeian (1990) fann man Typ A beteendet mer ofta hos förstfödda män än förstfödda 
kvinnor, men förstfödda kvinnor hade en större chans att få ett typ A beteende än sistfödda 
kvinnor. Förstfödda var även mer dominanta än sistfödda oavsett kön, och i gruppen 
förstfödda så hade förstfödda män en större grad av dominans än förstfödda kvinnor (Harris & 
Morrow, 1992). De egenskaper som förknippades med ett typ A beteende i den testade skalan 
var faktorer som ledaregenskaper, uthållighet och framåtanda. Harris och Morrows (1992) 
undersökning på studenter visade att sistfödda kvinnor hade ett större drag av dominans än 
sistfödda pojkar. Beck, Burnet och Vosper (2005) ansåg även de att förstfödda mer troligt är 
mer dominanta än andra syskongrupper medan sistfödda ofta är mer sociala. 
 Sistfödda politiska ledare hade en starkare nationalistisk och mer konservativ syn än andra 
politiska ledare enligt Hudson (1990). När hennes studie gjordes så var normen i samhället att 
slå sig loss från konservativa tankesätt och gamla normer. De yngsta syskonen som ville 
skapa sin egen nisch och gå emot strömmen antog ett synsätt som ingen annan hade vid den 
tidpunkten. Enligt Hudson kunde detta bero på att som yngsta barnet i en syskonskara så ville 
man hävda sig mot normen.  
 I grupper med en stark norm och en stark sammanhållning måste en ledare matcha 
gruppens normer och värderingar för att kunna leda gruppen framåt (Hogg et al., 2006). Det 
kunde bli svårt för en person som tillhörde en minoritet att leda gruppen eftersom personen i 
fråga inte stämde överrens med gruppens gemensamma synsätt. Detta synsätt behövde inte 
vara mer auktoritärt utan var beroende på hur sammansättningen i gruppen såg ut. Om 
gruppen inte hade lika bra sammansättning eller personerna som ingick i gruppen inte kände 
samma tillhörighet med varandra så blev det viktigare med en mer auktoritär ledare som 
stämde överrens om hur en chef skulle vara (Hogg et al., 2006). 
  
 
Syskonroller 
 
Påverkan under sin uppväxt kan komma från många olika faktorer som gör att man formas 
och utvecklar olika egenskaper. Sulloway (1996) fokuserade på konkurrensen mellan 
syskonen, hur de hjälper eller spelar ut varandra och vem som bestämmer över andra. 
Andeweg och Van der Berg (2003) fokuserade mer på att barnet påverkades av hur 
föräldrarna engagerade sig i barnets uppväxt. Detta förde med sig en kamp mellan syskonen 
om vem som fick mest uppmärksamhet från föräldrarna. Hur mycket tid de fick tillbringa med 
mamman innan ett nytt syskon föddes spelade också in enligt Andeweg och Van der Berg 
(2003).  Syskonrollen kan se olika ut beroende på hur många år det är mellan syskonen. Barn 
räknas som syskon om det är mindre än sex år mellan dem, men är det mer så räknas barnet 
som ensambarn enligt Martensen-Larsen och Sorrig (1991). 
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 Martensen-Larsen och Sorrig har kartlagt 15000 svenskar och danskars släktförhållanden 
och kom fram till att man fick olika egenskaper beroende på var i syskonskaran man befann 
sig. Antalet syskon påverkade barnets utveckling och barnet fick egenskaper som skiljde sig 
från sina syskons. En storasyster med flera syskon blev annorlunda mot en storasyster som 
bara haft ett syskon. Alla barn med yngre syskon hade enligt Martensen-Larsen och Sorrig 
varit med om någonting traumatiskt. De hade blivit bortstötta från sin plats som familjens 
mittpunkt och någon annan hade tagit hans eller hennes plats. Martensen-Larsen och Sorrig 
menade att egenskaper hos storasyskon påverkades mycket beroende på vad småsyskonet 
hade för kön. Småsyskon av motsatt kön ansågs som det mest idylliska då syskonen 
konkurrerade om skilda saker och fick uppmärksamhet från föräldrarna på olika sätt. Den 
bästa kombinationen var, enligt Martensen-Larsen och Sorrig storebror med en lillasyster. 
Däremot ansågs inte storasyster med en lillebror som en lika bra kombination då storasyster 
fick ta en roll med stort ansvar och lillebror blev alltför bortskämd.  
 Kombinationen storasyskon med småsyskon av samma kön påverkade syskonens 
utveckling i högre grad enligt Martensen-Larsen och Sorrig. Storasyskon med syskon av 
samma kön fick en mer mogen framtoning och det var hela tiden en maktkamp där det gällde 
att vara föräldrarnas favorit till varje pris. Storasystrar med småsyskon av samma kön som 
henne var tryggare och slapp konkurrera om sin plats till skillnad från storebröder som ofta 
fick försvara sin plats som den starke mot sin lillebror. Storebror blev därför väldigt 
prestations- och konkurrensinriktad i denna kombination. Paulhus, Trapnell och Chen (1999) 
undersökte i en studie syskon och deras upplevelse av egna egenskaper och sina syskons 
egenskaper. Resultaten visade att förstfödda förknippades med egenskaper som driven och 
ansvarstagande medan sistfödda mer förknippades med egenskaper som frisinnad, generös 
och trevlig. Dessa resultat för småsyskon fick även Jeffersson, Herbst och McCrae (1998) när 
de bad syskon uppge vilka egenskaper sina syskon hade. Denna åsikt delades inte av 
undersökningsdeltagarnas fruar och äkta män som inte uppgav att deras äkta män eller fruar 
hade dessa egenskaper. 
 Småsyskon av samma kön som sitt storasyskon skiljde sig åt mellan könen enligt 
Martensen- Larsen och Sorrig (1991). Småsystrar var mer drömmande och hade en mer livlig 
fantasi, var mer känslosam och utvecklade en mer feminin sida än sina systrar. Småsystrar 
fick ofta göra det hon tyckte var roligt eller det hon var intresserad av. Småbröder valde oftast 
att konkurrera med sina större bröder genom att helt enkelt starta upp någonting unikt som 
storebror inte var lika bra på. Sulloway (1996) jämförde upptäckare och stora innovatörer som 
producerat ny forskning genom århundraden. Undersökningen gick bland annat ut på att se 
vilka som stod bakom stora innovativa teorier som t ex. Darwins utvecklingslära. Sulloway 
kom fram till att det var fler sistfödda som gav sitt stöd till Darwins innovativa 
utvecklingslära än förstfödda.  
 De yngre syskonen har lärt sig att tänka annorlunda för att få sina föräldrars kärlek och 
uppmärksamhet enligt Martensen- Larsen och Sorrig (1991). De har lärt sig att vara 
innovativa för att slippa konkurrera med de äldre syskonen som oftast vinner. De äldre 
försökte hålla kvar sin makt med hjälp av att identifiera sig med auktoriteten.  
 Saad, Gill och Nataraajan (2004) undersökte hur öppna folk var till nya produkter på 
marknaden och om det hade något samband med födelseordning. Undersökningen gick ut på 
att genom enkäter ta reda på hur öppna folk var till nya produkter och hur villiga de var att 
köpa produkterna innan någon annan hade gjort det. De kom fram till att förstfödda var mer 
mottagliga till interpersonella influenser än sistfödda och ansåg att förstfödda ofta vill gå efter 
gruppnormer, dvs. om inte gruppen testade nytt så var sannolikheten liten för att en förstfödd 
skulle göra någonting som gick mot normen. Detta stämde överrens med Sulloways (1996) 
upptäckt där förstfödda motsatte sig nya idéer och teorier och hellre ville hålla fast vid gamla 
mönster tills de blev motbevisade.  
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 Ju yngre och längre ner på skalan av syskon desto mer blandade var även deras intressen. 
Det fanns belägg för detta enligt Sulloway i hans undersökning av forskare där forskare som 
var yngsta syskon mer ofta doktorerade på flera olika områden till skillnad från de forskare 
som var förstfödda eller ensambarn. Detta för att kunna konkurrera på flera områden  
Forskning på småsyskon och deras egenskaper visar enligt Saronglou och Fiasse (2003) att 
småsyskon innehar egenskaper som ”trevlig” och ”vänskaplig”. I Rodhe et al.s (2003) 
forskning fick en grupp svara på frågor vem de ansåg som mest omtyckt och bortskämd i 
familjen. Svaren visade på att de yngsta syskonen såg sig själva som den mest omtyckta och 
bortskämda av föräldrarna, detta stämde överrens med det äldsta syskonets och mellanbarnens 
syn på saken då de också skattade att det var de yngsta barnen som var de mest bortskämda.  
 Tre barn i en familj påverkade varandra olika beroende på hur många år det var mellan 
och vilket kön det var på syskonen enligt Martensen-Larsen och Sorrig (1991). Om det var 3-
4 år mellan de olika barnen fick var och ett av barnen den uppmärksamhet de behövde. Om 
familjen bestod av tre pojkar så hade den mellersta pojken en tendens att bli väldigt maskulin. 
På samma sätt kom den mellersta flickan i en kull på tre flickor att bli väldigt feminin. 
Småsyskonen skulle troligtvis försöka att överträffa sina systrar och bröder med feminina och 
maskulina egenskaper. Mellanflickan var ofta en drömmare medan mellanpojken dolde sina 
känslor och fick ofta problem med sina aggressioner enligt Martensen- Larsen och Sorrig.  
 Mellanbarnen tenderade att blir rebellen i familjen dvs. det barnet som presterade sämre 
än de andra och skiljde sig markant med att försöka få sina föräldrars uppmuntrande. Dessa 
barn fick egenskaper som impulsivitet och livlig fantasi och de presterade sämre än de andra 
barnen i skolan Småsyskon och storasyskon var mer lika i att försöka vara föräldrarna till lags 
genom att utöva religion och sträva efter framgång (Saronglou & Fiasse, 2003). 
Detta är dock ett diskuterat ämne där bland annat Rohde et al. (2003) och Paulhus, Trapnell 
och Chen (1999) inte hade sett ett samband för mellanbarn som rebellen i familjen men 
däremot för sistfödda totalt sett. 
 Ensambarn hade en stor inre säkerhet och litade helt på sin egen förmåga. De utsattes inte 
för syskonkonflikter och kände sig ofta mer trygga med vuxna än med barn. De tyckte om att 
starta saker och gjorde det utan att kräva bekräftelse eftersom de hade en grundtrygghet och 
blev sedda. Ensambarnen valde ofta roller som konsulter eller rådgivare i större utsträckning 
än bestämmande auktoriteter. De slöt sig sällan till grupper utan tog ställning från fall till fall. 
(Martensen-Larsen och Sorrig 1991). 
 Ernst och Angst enligt Sulloway (1996) är kritiska till syskonpåverkan och tycker att man 
i tidigare forskning inte haft med socioekonomisk bakgrund som en betydande variabel vid 
utvecklandet av egenskaper hos barnet. Detta har påverkan pga. att höginkomstfamiljer oftast 
får mindre antal barn än låginkomstfamiljer som får fler antal barn. De som kommer från 
höginkomstfamiljer kan också med mer medel utöva sina intressen. Sulloway (1996) tar 
hänsyn till detta i sin forskning men menar på att mönstret på skillnader mellan syskon finns 
kvar oberoende socioekonomisk bakgrund. Denna variabel är kanske inte lika aktuell i dagens 
samhälle där det är dubbelt så vanligt att barn till ensamstående föräldrar inte har några 
syskon. Detta gör att mindre antal barn även kan finnas i familjer som har det sämre ställt. 
(SCB, 2007). 
 En forskare med en annan åsikt än Sulloways gällande syskonposition är Harris (2000). 
Hon hävdade att syskonpositioner må finnas i familjer men utanför hemmet socialiseras man 
och agerar inte på samma sätt mot sina vänner och kollegor som mot sina syskon. Detta tog 
även Jeffersson, Herbst och McCrae (1998) upp i sin forskning där fruar och äkta män inte 
delade syskonens uppfattning om deras äkta hälfts egenskaper. 
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Locus of control i ett ledarperspektiv 
 
Locus of control uppfanns av Julian Rotter under 1950 talet i USA. Locus of control är ett 
mått på hur mycket man tror på sin egen förmåga när det gäller att kontrollera händelser i sin 
omgivning. Locus of control ses som en skala (I-E scale) där man kan få olika grader av 
extern eller intern locus of control (Rotter, 1990). Rotter fann att personer som hade en intern 
locus of control kände att de kunde påverka händelser i sin omgivning genom arbete och 
ihärdighet och dessa personer var ofta duktiga i skolan. Personer med extern locus of control 
litade ofta på en yttre makt, tur eller ödet när det gällde händelser i deras eget liv. Personer 
med en extern locus of control trodde inte att de kunde påverka omgivningen med sitt 
agerande (Rotter 1990). 
 Det finns forskning för och emot syskonpåverkan på locus of control. Hughes (2005) 
visade på att det inte finns någon skillnad på locus of control mellan syskongrupperna men att 
det äldsta syskon som hade småsyskon av samma kön ofta med en större sannolikhet kunde få 
en extern locus of control än andra storasyskon. 
 Förstfödda får ofta en mer intern locus of control än sistfödda vilket konstaterades av 
Bank och Eriksson (2006). De kunde även konstatera att förstfödda män i större utsträckning 
hade en mer intern locus of control än förstfödda kvinnor. Detta styrktes även i Semykinas 
och Linz (2007) studie där över 2000 ryska arbetare deltog. Där framkom att där män hade en 
mer uttalad intern locus of control medan kvinnor har en mer extern locus of control.  
 En typisk ledare får oftast en intern locus of control enligt Boone et al. (2005) som 
studerade flera grupper där de haft en informell eller en formell ledare. Att ledaren hade en 
intern locus of control visade på att personen litade mer på sin egen förmåga och letade mer 
aktivt efter information. Han hade också lättare för att tänka i nya banor. En grupp som till 
största delen bestod av människor med extern locus of control behövde en chef eller ledare för 
att kunna samarbeta. Däremot behövde en grupp bestående av personer med övervägande 
intern locus of control inte en ledare utan jobbade helst i ett team tillsammans mot ett 
gemensamt mål (Boone et al.). Det finns även forskning där ett samband mellan 
syskonposition och ledarskap inte kunnat hittas (Schultz, 1993) 
 Kvinnor i ledande positioner hade en hög intern locus of control med en stark tro på sin 
inre förmåga att kunna påverka sin omgivning till framgång. De hade dock en stark tro på tur 
men attribuerade detta till hårt arbete för att nå framgång (White et al., 1997). Att tolka bra 
och dåliga händelser utifrån sin egen påverkan skiljde sig åt beroende på plats i syskonskaran 
enligt Phillips och Phillips (2000). De menade att förstfödda och ensambarn i högre grad 
skyllde på personliga egenskaper vid bra händelser än sistfödda. De fann däremot ingen 
skillnad mellan syskongrupperna och attribution vid mindre bra händelser då de flesta i 
undersökningen använde sig av yttre omständigheter för att förklara varför de inte klarade en 
viss uppgift.  
 Åldersblandade klasser var som mest populärt på 70-talet (Vettergren 2006). De startades 
för att eleverna skulle utveckla sina sociala roller genom att lära sig att ta ansvar och stötta 
varandra. De åldersknutna förväntningarna skulle också minskas då alla fick lära sig i sin egen 
takt. Elever som någon gång gått i åldersblandade klasser hade en lägre intern locus of control 
än de som inte gått i blandade åldersklasser vilket skulle kunna kopplas till syskonpositioner 
(Vettergren). Detta kunde jämföras med en familj där barn konkurrerar med varandra. När 
skillnaderna i utveckling blev för stora kunde detta påverka ens locus of control genom att 
extern locus of control blev mer framträdande.  
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Syfte och hypoteser 
 
Tidigare forskning inom området syskonposition och ledarskap visade alltså på en ledare som 
var förstfödd (Steinberg, 2001; Hudson, 1990; Andeweg & Van der Berg 2003) som hade en 
intern locus of control (Boone et al., 2005) En ledare som är dominant med en intern locus of 
control ansågs även få ut mer deltagande av sina medlemmar inom välgörande organisationer 
(Adeyemi-Bello, 2003). 
 Syftet med uppsatsen var att ta reda på om de som valde att leda andra hade denna 
bakgrund som syskonposition och locus of control men även för att se om det fanns en 
skillnad mellan ledare och icke ledare gällande dessa faktorer. Någon svensk forskning inom 
området ledarskap, syskonposition och locus of control har inte påträffats och det var det som 
gjorde en undersökning intressant. Om det skulle finnas skillnader i extern eller intern locus 
of control mellan de som hade ledande position och de som inte hade det så skulle det kunna 
vara en plattform för ytterligare studier i ämnet. Baserat på dessa fakta var mina hypoteser: 
Hypotes 1. Personer som har ledaransvar är övervägande storasyskon eller ensambarn. 
Hypotes 2. Personer som har ledaransvar har övervägande en intern locus of control. 
Hypotes 3 Förstfödda har en mer uttalad intern locus of control än sistfödda. 
 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Deltagarna i denna undersökning arbetade på en statlig myndighet där det övervägande var 
manligt anställda vilket återspeglas i kön på personer som medverkar i denna studie. Detta var 
ett bekvämlighetsurval då författaren hade kontakter på myndigheten och lätt kunde dela ut 
enkäterna. Myndigheten var belägen i Stockholm. Enkäter delades ut för hand till personer på 
två avdelningar på myndigheten. Författaren delade ut 60 stycken enkäter på avdelningarna 
och 48 personer valde att fylla i och sända tillbaka enkäten. Ett partiellt bortfall på fem 
personer visade sig för testet locus of control och dessa fick därför tas bort ur urvalet eftersom 
det inte gick att räkna fram deras locus of control. Urvalet för locus of control bestod därefter 
av n = 45 personer som kunde testas. 
 Deltagarnas ålder varierade mellan 24-66 år (M = 57, SD = 10.4) varav 17 var kvinnor och 
31 var män. Urvalet bestod av storasyskon 20 st (41.7%), lillasyskon 11st (22.9%), 
mellansyskon 9 st (18.8%), inget syskon 7 st ( 14.6%), tvilling 1st (2.1%). Deltagarna delades 
in i två olika grupper för att underlätta framtagandet av resultatet. Den första gruppen kallades 
förstfödda där storasyskon och inget syskon ingick och den andra gruppen kallades sistfödda 
där gruppen bestod av lillasyskon, mellansyskon och tvilling. 
  En ledare i denna studie betecknades som en person som hade arbetsledaransvar över andra 
personer på myndigheten. Av de personer som svarade på enkäten så hade 23 personer idag 
en arbetsledande position och 25 personer hade inte en ledande position. Av de personer som 
hade ledande position så var 5 kvinnor (10% av totalt antal) och 18 män (37.5% av totalt 
antal). Hur förhållandet syskonposition och ledarskap var fördelat visas i figur 1 nedan. 
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Figur 1. Ledande position fördelat på syskonposition bland deltagarna. 
  
I urvalet så hade 91.7% (n = 44) vuxit upp i en kärnfamilj med en mamma och en pappa, och 
87%, n = 42) tyckte att det var viktigt att en grupp hade en uttalad ledare. Tidigare så hade 
68% (n = 33) varit ledare men idag var endast 47% (n = 23) ledare. 
 
 
Material 
 
Enkätmaterialet bestod av ett försättsblad där författaren presenterade enkäten och 
undersökningen. Enkäten bestod sedan av tre sidor. Den första sidan innehöll demografiska 
frågor så som ålder och kön. Där frågades även efter syskonposition och personerna fick ange 
om de hade syskon som de hade bott tillsammans med i samma hushåll när de växte upp. De 
fick även uppge vilken plats i syskonskaran de hade tillsammans med hur många syskon och 
vilket årtal syskonen var födda. Årtalen efterfrågades för att kunna kontrollera hur nära det 
var mellan syskonen. I den första delen av enkäten ingick även frågor om ledarerfarenhet och 
önskan om ledarerfarenhet där de fick uppge om de hade en ledande position med 
arbetsledaransvar idag eller om de tidigare hade haft en sådan position. De fick även uppge 
om ville ha mer ledaransvar än vad de hade idag. 
  De två sista sidorna innehöll ett locus of control test av Rotter (hämtat ur Lefcourt, 1991), 
som varje deltagare svarade på. Testet var från början på engelska och översattes därför till 
svenska genom översättning och kontroll av sex personer där två av dessa hade engelska som 
modersmål. Testet översattes och kontrollerades av dessa personer och testades sedan på en 
mindre grupp för att se om dessa förstod frågorna. Resultatet för Cronbach Alpha låg på .74. 
Locus of control testet bestod av 29 påståenden där hälften av dessa påståenden beskrev en 
extern locus of control och hälften beskrev en mer intern locus of control Det fanns även 
fillers med i formuläret för att inte personerna skulle se ett mönster på önskvärda svar.  
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Testet var uppbyggt med påståenden om två och två där det ena alternativet beskrev en mer 
intern locus of control och det andra alternativet beskrev en mer extern locus of control. 
Exempelvis: 
 
(aa)För att bli framgångsrik krävs hårt jobb, tur har oftast ingenting med det att göra. 
(ab)För att få ett bra arbete krävs det mestadels att du är på rätt plats vid rätt tidpunkt.  
 
För att välja ett alternativ kryssade man i en ruta intill det svarsalternativ man tyckte stämde 
in bäst. Det externa påståendet gav ett poäng för varje svar och totalt så kunde personen få 23 
poäng vilket tyder på en hög grad av extern locus of control. Ju mindre poängsumma desto 
mer grad av intern locus of control. Gränsen mellan intern och extern locus of control gick vid 
11 poäng och < 11 var intern och > 11 var extern.  
 
 
Procedur 
 
Kontakt togs med myndigheten och författaren var med på två morgonmöten på två olika 
avdelningar där ca 30 personer vardera deltog. Information gällande forskning om 
syskonposition och ledarskap presenterades innan enkäterna delades ut. Personerna 
informerades även om att det var frivilligt att delta och att anonymitetsprincipen skulle gälla 
genom att enkäterna inte kunde kopplas till personerna som deltog. Enkäterna var i 
pappersformat och delades ut av författaren, enkäterna lämnades sedan av deltagarna till en 
kontaktperson på myndigheten som skickade dessa till författaren  
 I denna studie så valdes att inte märka enkäterna med siffror pga. att det inte var relevant 
och eftersom det var frivilligt att delta. Det blev ett urval som baserades på frivillighet där 
personerna tillfrågades men själva bestämde sig för om de ville vara med i undersökningen 
eller inte.  
 
 

Resultat 
 
Resultatet för hypotes nr 1 med ledarskap som den beroende variabeln mot syskonposition 
visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna, chi-två(1, N = 48) = 3.18, p > .05, men det 
fanns en tendens (p < .10) till att fler förstfödda dvs. storasyskon eller ensambarn, blir ledare 
än sistfödda dvs. småsyskon, mellansyskon (se Tabell 1). 
 
Tabell 1. 
Korstabell över fördelningen av ledare och syskonposition. 
 
  

          

  Förstfödda Sistfödda Totalt   

Ledare 16 7 23  

     

Icke ledande 11 14 25  

      

Totalt 27 21 48  
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Ett chi-två test för hypotes nr 2 för ledaransvar och locus of control med en uppdelning på 
intern och extern locus of control visade inte heller det någon signifikant skillnad mellan 
grupperna chi-två(1, N = 45) = .89, p > .05. Vilket innebär att ledare inte hade en mer intern 
locus of control än icke ledande (se Tabell 2). 
 
Tabell 2.  
Korstabell över ledarposition och locus of control. 
 

   
  
     

 Extern Intern Totalt   

Ledare 8 13 21  

     

Icke ledande 6 18 24  

       

Totalt 14 31 45  

 
 
Ett chi-två test gjordes även mellan syskonposition och locus of control där gruppen locus 
hade delats upp på två grupper, extern och intern. Resultaten visade en signifikant skillnad 
chi-två(1, N = 45) = 5.59, p = < .05 mellan grupperna där förstfödda hade en mer extern locus 
of control medan sistfödda har en mer intern locus of control (se Tabell 3). 
 
Tabell 3. 
Korstabell  över syskonposition och locus of control. 
 
          

  Extern Intern Totalt   

Förstfödda 12 15 27  

     

Sistfödda 2 16 18  

       

Totalt 14 31 45  

       

 
  

Dock ska nämnas att gruppen som innehöll sistfödda med extern locus of control endast 
innehöll två personer vilket gjorde att resultatet inte går att dra slutsatser till utan att dra 
felaktiga slutsatser. Därför gjordes även en envägs ANOVA mellan syskonposition och locus 
of control för att kunna se hur medelvärdet såg ut för de olika grupperna och detta visade en 
huvudeffekt mellan syskonposition och locus of control F(1, 43) = 7.85, p = .01. Sistfödda 
hade i detta urval en mer intern locus of control än förstfödda. 
 Eftersom tidigare forskning tagit upp kön och ledarskap testades även den kombinationen 
i denna studie som en bakgrundsvariabel. Kön och ledarskap testades med chi-två test och 
resultaten där var inte signifikanta chi-två(1, N = 48) = 3.6, p = > .05, men det fanns en stark 
tendens (p = < .06) till att det fanns flest manliga chefer inom denna myndighet (se Tabell 4). 
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Tabell 4. 
Korstabell över ledarposition och kön. 
 

  Kvinna Man Totalt   

Ledare 5 18 23  

     

Icke ledare 12 13 25  

       

Totalt 17 31 45  

          
 

 
För att se hur bakgrundsvariablerna ålder och locus of control korrelerade med varandra och 
hur de kunde påverka den beroende variabeln gjordes en korrelation mellan dessa variabler. 
Åldern i urvalet var ganska hög men det fanns inte någon tendens till signifikant skillnad 
mellan ålder och locus of control r(n = 45) = .21, p = > .05. 

Vid en översikt över medelvärden och locus of control för ledare och syskonpositioner så 
kunde en tendens urskönjas där sistfödda hade en mer uttalad intern locus of control oavsett 
ledaransvar (se Tabell 5). 
 
Tabell 5. 
Medelpoäng (och standardavvikelser) för locus of control totalt för först- och sistfödda 
beroende på ledarposition. 
 
 Förstfödda (n = 27)  Sistfödda (n = 18)  Totalt (n = 45)  

          

  M SD   M SD   M SD   

Ledare (n =21) 11.00 3,4  6.00 5.3  9.80 4.4  

          

Icke ledare (n = 24) 11.27 4.5  8.69 2.5  9.87 3.7  

                    

Totalt (n = 45) 11.11 3.8  7.94 3.5  9.84 3.9  

          

 
 

Diskussion 
 
Denna studie hade som syfte att försöka ta reda på om personer väljer att bli ledare beroende 
på vilken syskonposition de tillhör och vilken locus of control de har.  
  
 Hypotes 1. Att personer som har ledaransvar övervägande är storasyskon eller ensambarn 
(Steinberg, 2001; Hudsons, 1990) fanns det ingen signifikant skillnad för i denna studie. Det 
fanns dock en ganska stark tendens till att förstfödda i större utsträckning var ledare än 
sistfödda. Trots att förstfödda utgjorde den största gruppen av personer i urvalet så visade 
detta inget signifikant samband. Kanske beror denna tendens till förstfödda som ledare på att 
förstföddas egenskaper som dominant, driven och ansvarstagande (Paulhus, Trapnell och 
Chen, 1999), föredras på ledarnivå inom denna myndighet. 
  
 Hypotes 2. Ingen signifikant tendens visade heller på att personer som hade ledaransvar 
även skulle ha en mer intern locus of control än icke ledare. Detta resultat talar emot Boone et 
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al. (2005) som hävdade att ledare oftare har en högre grad av intern locus of control men 
stämde mer in på Schultz (1993) forskning där ett samband mellan syskonposition och 
ledarskap inte kunnat hittas. Dock visade medelvärdet för hela urvalet en större grad av intern 
locus of control vilket kan innebära att oavsett ledarskap så hade gruppen i stort en ganska 
hög tilltro till sig själva och passade för ledarskapet. I grupper med en stark norm och en stark 
sammansättning måste en ledare matcha gruppens normer och värderingar för att kunna leda 
gruppen framåt. Det blir svårare för en person tillhörande en minoritet att leda gruppen 
eftersom personen i fråga inte stämmer överrens med gruppens gemensamma synsätt. Detta 
synsätt behöver inte vara mer auktoritärt utan är beroende på hur sammansättningen i gruppen 
ser ut om personerna trivs med varandra eller inte (Hogg et al., 2006). Detta kan tyda på 
ledarna inom myndigheten inte har en mer intern locus of control än de som inte är ledare, 
vilket tyder på att de inte behöver en auktoritär som styr.  
 

Hypotes 3. Ett signifikant resultat fanns som visade på en skillnad mellan syskongrupper 
och locus of control där sistfödda hade en mer intern locus of control än förstfödda. Urvalet 
var dock för litet för att kunna dra ett statistiskt hållbart resultat utan att riskera att dra en 
felaktig slutsats. Pga. av detta gjordes en envägs ANOVA för att jämföra medelvärdet för 
syskonposition och locus of control. Tendensen fanns fortfarande och visade att sistfödda 
hade en mer uttalad intern locus of control än förstfödda. Detta visade på ett motsatt 
förhållande till vad Bank och Eriksson (2006) och även Semykinas och Linz (2007) kom fram 
till i sina studier där de visade att förstfödda ofta fick en större grad av intern locus of control 
än sistfödda. Att förstfödda skulle ha en större grad av extern locus of control inom 
myndigheten borde innebära att de känner en mindre tilltro till sin egen påverkan på sin 
omgivning än de sistfödda som i större grad tror på att de kan påverka sin omgivning. En teori 
kan vara att eftersom medelvärdet för hela urvalet hade en tendens mot intern locus of control 
så visar detta mer på att det är de sistfödda som skiljer sig från andra sistfödda gällande grad 
av locus of control. 

Kanske har storasyskon lättare att få arbete inom denna myndighet och de få sistfödda med 
en mer intern locus of control har fått kämpa hårdare för att få in en fot. Kanske privilegieras 
ett beteende med egenskaper som återfinns hos storasyskon över lag som exempelvis 
dominans som gör att man inte hittar lika många sistfödda inom myndigheten. Finns det 
sistfödda inom myndigheten så representerar de inte riktigt den generella bilden av sistfödda.  
 Eftersom det fanns en tendens på flest storasyskon i samplet och en tendens till flest 
storasyskon som ledare skulle man kunna tänka sig att eftersom sistfödda hade en mer intern 
locus of control än förstfödda att myndigheten hade flest personer med extern locus of control 
och även att ledarna på myndigheten hade en tendens till en mer extern locus of control något 
som visar på en mindre tro på sig själva och en större tro på omgivningen.  
 Betyder dessa resultat att förstfödda i denna organisation kanske inte passar mer som 
ledare än var sistfödda gör men tar på sig ett ansvar som personen känner sig bekväm med sen 
tidigare? Den sistfödda medarbetaren med en större tendens till intern locus of control kanske 
inte känner sig bekväm med den bestämmande rollen men kanske har bättre egenskaper att 
komma vidare och tänka i andra banor än den förstfödda ledaren med en mer grad av extern 
locus of control. Kan det vara så att storasyskon väljer att bli chefer för att de är vana med 
rollen som överhuvud i familjen, att ta ansvar och vara dominanta när det behövs men 
egentligen inte passar som chefer på grund av en mer extern locus of control?  
 Eftersom det är viktigt för personer som har en mer extern locus of control att ha en 
auktoritär chef (Boone et al., 2005) kan det bli problem när en sistfödd blir ledare som då har 
en mer intern locus of control och en mindre dominant framtoning.  
 Medelvärdet för gruppen visade på en tendens åt intern locus of control vilket innebär att 
gruppen inte behöver samma auktoritära styrning (Boone et. al). Kanske är fallet här att 
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gruppen som undersöktes är trygga och trivs med varandra och även väljer chefer som är män 
för att likna normen i gruppen. Normen här tyder på en person med extern locus of control, 
som är storasyskon och en man eftersom det fanns en tendens till fler män än kvinnor på 
ledande positioner inom denna myndighet. Kanske blir det därför svårare för kvinnor att slå 
sig in i kampen om ledarskapet på denna myndighet eftersom hon i detta sällskap inte tillhör 
normen gällande kön (Hogg et al., 2006). 
 Resultaten för denna studie tyder kanske på en annan typ av sistfödd som är representerad 
på myndigheten. Denna typ skiljer sig åt från tidigare forskning pga. en större grad av intern 
locus of control än förstfödda. Medelvärdet visar en tendens till intern locus of control för 
hela urvalet vilket kan betyda att de som borde ha en högre grad av extern locus of control, 
vilket är de sistfödda, inte har det i detta urval. Detta kan bero på att sistfödda inom 
myndigheten mer liknar de förstfödda och kanske även har ett beteende som premieras inom 
myndigheten. Detta kan vara dominans, drivenhet och målmedvetenhet (Paulhus, Trapnell 
och Chen, 1999). I urvalet så fanns det även en tendens till att förstfödda faktiskt var chefer på 
myndigheten vilket kanske kan tyda på att förstfödda väljer att ta en roll som ledare för att de 
är vana vid vad en sådan roll innebär och att de sistfödda kanske inte är vana med rollen men 
kanske skulle passa bättre på en sådan roll än förstfödda. 
 
 
Hot mot reliabilitet och validitet 
 
Eftersom urvalet till denna undersökning var bristfälligt så bör inga slutsatser dras. Det enda 
resultatet som var signifikant var syskonposition och locus of control. Denna undersökning 
hade ett för litet urval för sin komplexa frågeställning. För att kunna täcka in 16 möjliga 
faktorer så blev urvalet alldeles för tunt och gav felaktiga signifikanser, detta blev ett hot mot 
reabiliteten i undersökningen. Eftersom det var frivilligt att delta i studien så skulle fler 
personer ha tillfrågats än ca 60 personer, dock valde ett stort antal personer att delta (N = 48). 
Kanske berodde det stora deltagandet på att det var ett ämne som berör alla, eftersom alla 
antingen har eller helt saknar syskon. 
 Locus of control testet är utformat att passa studenter och kanske passade inte just denna 
version gruppen som undersöktes där medelåldern var 57 år och det var länge sedan vissa av 
deltagarna satt i en skolbänk. Frågorna kunde även ha utformats på ett bättre sätt med bland 
annat Lickert skalor för att bättre kunna användas vid beräkningar av resultatet. Vid 
översättningen av locus of control skalan kunde även en baklänges översättning ha gjorts på 
frågorna för att verkligen säkerställa att de speglade de engelska frågorna.  
 Valet av att dela ut på en myndighet med mestadels män kunde även ha uteslutits och 
kanske skulle valet ha legat på en myndighet med lika stora andelar män som kvinnor för att 
även kunna ha med kön som en variabel. Kön som variabel var i denna undersökning inte 
någonting som togs hänsyn till eftersom det inte finns några större skillnader mellan kön, 
locus of control och syskonposition. Dock fanns det vissa forskningar som talade om att 
kvinnor och män skiljde sig åt gällande locus of control men inte på variabeln ledande 
position.  
 
 

Framtida forskning 
 
Förslag på ny forskning skulle vara att dela upp syskonpositionerna i grupper som små, stora, 
mellan och ensambarn för att få ett mer exakt mått på syskonposition detta innebär att ett 
större urval bör tas med. Det skulle även vara intressant att jämföra nya chefer med gamla 
chefer och deras locus of control. Det skulle även vara intressant att ha med kön som en 
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variabel gällande syskonposition och ledarskap. En förändring gällande könsroller och syn på 
arbetsområden för män och kvinnor kan påverka vilka som blir ledare idag och vilka som blev 
tidigare (Hudson, 1990; Steinberg, 2001). Detta kan innebära att forskning som gjorts tidigare 
kan vara inaktuell idag gällande syskonposition och ledarskap. Idag är det kanske mer tillåtet 
att kvinnor blir ledare på olika positioner i samhället oavsett om de haft en bror eller inte 
(Hudson, 1990). Forskning gällande grupper och deras ledare gällande locus of control skulle 
vara intressant att titta på då grupper som leds av personer med intern locus inte trivs med en 
detaljstyrd ledare, vilket passar bättre för grupper med extern locus of control (Boone et al., 
2005).  
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