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Motivation att leda hos studenter - 

samband och skillnader med personlighet och self-efficacy 
 

Elisabeth Westlin 

 

Motivation för ledarskap styrs av värderingar, personlighet och tro på sin 

förmåga. Forskning har genererat tre motivationskategorier för ledarskap, 

affektiv-identitet ledarmotivation, icke-kalkylerande ledarmotivation och 

social-normativ ledarmotivation. Studien undersökte dessa tre 

motivationskategoriernas inbördes rangordning och skillnader mellan 

utbildningsinriktning och kön samt samband med generell self-efficacy och 

personlighetsegenskaper enligt femfaktormodellen.  192 studenter deltog från 

en mellansvensk högskola, därav 54 män, 90 från socionomprogrammen, 72 

från det internationella businessprogrammet och 30 från två 

ingenjörsprogram.  De besvarade en enkät bestående av Chan och Drasgows 

Motivation to lead scale, Chen, Gully och Edens General self- efficacy scale 

och Shafers femfaktormodell Big Five Marker. Resultatet visar att det finns 

skillnader mellan motivationskategorier och utbildningsinriktning. Det finns 

samband mellan motivationskategorier och personlighet. Inga skillnader i 

self-efficacy mellan utbildningsinriktning eller mellan könen. Resultatet 

diskuteras utifrån behov av ledarskap i samhället, krav i ledarrollen, 

utveckling av individer i riktning mot ledarskap och utveckling av nya 

ledarmodeller exemplifierat med delat ledarskap.    

Keywords: motivation to lead, leadership, five factor personality model, 

general self efficacy, college students   

 

Inledning 

Behovet av ledare är viktigt för utvecklingen av industrin och samhället i Sverige. Studenter på 

linjer som det internationella businessprogrammet, ingenjörsprogrammen och 

socionomprogrammen kommer att hamna i ledarroller inom den svenska industrin och inom 

myndigheter, i många fall även internationellt. Är studenter motiverade att leda nu och i 

framtiden och i så fall vilken typ av motivation har de?  Skiljer sig motivationen åt och hur den 

tar sig uttryck mellan kvinnor och män och vilken utbildning man har valt? Ledarskaproller 

omfattar i föreliggande studie personer som innehar formella chefs- och ledarroller och personer 

som har identifierats som innehavande ledarpotential men som ännu inte finns i en formell 

ledarroll. Det innefattar också personer som kan ingå i ledarutvecklingsförberedande 

aktiviteter, såsom traineeprogram. I en undersökning som gjordes av fackförbundet Ledarna, 

Sveriges chefsorganisation, „Vem sjutton vill bli chef?“ (2012)  undersöktes ungas vilja att ta 

ett chefsuppdrag. I studien ingick 4000 personer i norden i åldersgrupen 18 – 35 år.  Det framgår 

att attraktionen är relativt låg att bli chef, särskilt hos de svenska kvinnorna där nästan 50 % 

skulle tacka nej till en chefsroll om de erbjöds en sådan. Enligt Annika Elias på Ledarna, 



2 
 

intervjuad i Personal&Ledarskap (nr 3, 2013, sid 10), är några av dom skäl som anges som 

problematiska „behovet att ständigt vara  tillgänglig, att ha personalansvar, att genomföra 

uppsägningar samt att ha svåra samtal med medarbetare. Värt att notera är att få uppgav familjen 

som ett skäl, endast 14 procent av kvinnorna och 6 procent av männen“.  Undersökningen 

genomfördes under 2012, och det framkom att Sverige hamnar sist vad gäller om man kan tänka 

sig att bli chef. Skälen hamnar mestadels inom det sociala och interpersonella ledaransvaret 

som exemplen ovan visar. För att sätta motivation för ledarskap i ett sammanhang redogörs kort 

för ledarskaps- och ledarutvecklingforskning.  

Vad krävs för att bli ledare? Enligt Lennart Sjöberg (2010) har följande faktorer vikt för 

framgång i arbetslivet och specifikt för ledare; emotionell intelligens, öppenhet, arbetsvilja, 

emotionell stabilitet, extraversion, arbetsintresse, kreativitet, uthållighet, samarbetsvilja, positiv 

grundattityd, resultatorientering, självförtroende och social förmåga. En del av dessa 

kompetenser och egenskaper krävs för att kunna ha personalansvar, hantera uppsägningar och 

genomföra svåra samtal. Flera av de kompetenser som gör att ledaryrket är mindre attraktivt 

enligt Ledarnas studie som nämdes inledningsvis. Dessa kompetenser är relaterade till bland 

annat de personliga egenskaperna extroversion och emotionell stabilitet som har visat sig ha 

samband med ledareffektivitet enligt Judge, Ilies, Bono, Gerhardt (2002).  

Ledarskap och ledarskapsutveckling. Ledarskapsforskningen är komplex och omfattande. 

Avolio, Walumbwa och Weber (2009) gjorde en undersökning av samtida teorier, forskning 

och framtida inriktning vad gäller ledarskap. Den omfattade autentiskt ledarskap, 

transaktionellt och transformativt ledarskap, komplext ledarskap, delat-, kollektivt eller fördelat 

ledarskap, ledarskap och medarbetarskap, tjänande ledarskap, spirituellt ledarskap, 

tvärkulturellt ledarskap och slutligen e-ledarskap.  Samhällets förändringar påverkar sättet att 

utöva ledarskap, det har blivit mer mångfacetterat. I samma studie tas också frågan upp om 

ledare föds eller utvecklas. Enligt Arvey (2007) fann han indikationer på att ca 30 % av 

variationen i ledarstil hos personer som innehar formella ledarroller och hos personer som 

identifieras som innehavande av ledarpotential kunde hänföras till medfödda faktorer. Det 

betyder att 70 % beror på andra faktorer. Kan ledarskap utvecklas och är det något som kan ske 

under hela livet? I Avolio, Walumbwa och Weber (2009) (hämtat från Reichard & Aviolo 

(2005) refererade de till en metastudie som visade att olika typer av ledarutvecklingsinsatser 

har en positiv effekt på ledar- och arbetsresultat, till exempel vid mätning av ledarprestation.  

Det fanns 66 % chans till förbättringar i ledarprestation jämfört med 34 % för 

jämförelsegruppen där inga ledarutvecklingsinsatser gjordes. En utgångspunkt för föreliggande 

uppsats är att ledarskap kan utvecklas under hela livet. En viktig förutsättning är att det finns 

en beredskap och motivation att utveckla ledarskap hos individen. Swann (2007) visar att för 

att förstå och i vissa fall förändra självbild och beteende så måste man ta hänsyn till tre kriteria, 

självbild, beteende och socialt sammanhang för att få varaktig förändring, För ledarskap som 

består av en uppsättning beteenden är det särskilt relevant. Genom att på ett tidigt stadie i sitt 

liv ha möjlighet att reflektera över och utveckla sin självbild och sitt „bästa“ jag har man en 

beredskap när och om man blir erbjuden en ledarroll. Enligt Roberts, Dutton, Spreitzer, Heaphy 

och Quinn (2005) kan det sociala sammanhang man ingår i (skola, arbete), vilka sociala resurser 

som finns tillgängliga, till exempel mentorer och egena självreflektioner hjälpa individen att få 

fram sitt „bästa självporträtt“ en möjlighet att skapa en djup självinsikt om sina styrkor och 

förbättringsområden.  Då skapas en god förutsättning för att förstå sina bevekelsegrunder för 

att anta ledarroller och vilken typ av ledarroll som skulle passa i.  Det vore en fördel om de 

studenter som är motiverade av att leda och av en möjlig chefskarriär att bli uppmärksammade 
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på sin motivation och i vilken typ av ledarroll man skulle passa bäst. Samtidigt är det viktigt att 

ha realistiska förväntningar och en medvetenhet om vad som krävs i en ledaroll. 

 

Motivation för ledarskap 

Det utvecklades en modell som mäter motivation att leda (MTL) av Chan och Drasgow (2001) 

2001. Syftet var att sätta motivation att leda i ett teoretiskt ramverk gällande ledarskap och 

ledarutveckling och att validera modellen i två länder och två olika grupperingar på studenter 

(293 i US, 274 i Singapore) och på militära rekryter (1594 i Singapore). MTL definieras som 

“en konstruktion rörande individuella skillnader som påverkar en ledares eller blivande ledares 

beslut att ingå i ledarutveckling, i ledarroller- och ansvar och som inverkar på dennes intensitet 

och ansträngningar att leda och i uthållighet som ledare“ Chan och Drasgow (2001). Modellen 

är baserad på flera olika teorier som motivationsteori Kanfer (1990), teorin om resonerande 

handling Ajzen & Fishbein (1980), social kognitiv teori, Bandura (1997), kulturella värderingar 

Triandis (2001) samt personlighetsteorin Femfaktormodellen Goldberg (1990). Syftet var att 

presentera ett ramverk för att förstå relationen mellan individuella skillnader och olika 

ledarstilar och ledarbeteenden samt hur individen motiveras för ledarskap. Detta innefattar 

också blivande potentiella ledare. För studien som genomförde av Chan och Drasgow (2001), 

definierades motivation som processer inom individen som anger riktningen, intensiteten och 

uthålligheten av ett beteende. Motivation varierar inom och mellan individer och för olika 

situationer inom en individ. Motivation bestäms av individuella och miljömässiga faktorer.  

Motivation kan påverkas av yttre och inre faktorer. För att förändra ett beteende måste 

motivationen förändras. Kanfer, Chen och Pritchard, (2008). Ett antagande för MTL modellen 

är att personlighet och värderingar relaterar till olika typer av ledarbeteende genom det sätt som 

individen motiveras på. Motivation för ledarskap tar sig olika former baserade på de värderingar 

och egenskaper individen har.  

Ett flertal teorier, refererade till ovan, ligger till grund för MTL konstruktionen. Teorin om 

resonerande handling (theory of reasoned action), Ajzen och Fishbein (1980), utgår från att 

beteendet kan förutsägas på grundval av en individs intention. Intention bestäms i sin tur av en 

persons personliga attityder och subjektiva normer som är en social process. Teorin om 

resonerande handling har varit mycket inflytelserik och har under åren kritiserats och 

utvecklats, (Manstead, 2011). Subjektiv norm har visat sig ha låg förutsägande förmåga och 

beror på vilken typ av beteende som avses. Teorin om resonerande handling passar bäst för 

beteenden som står under viljemässig kontroll. Den sociala subjektiva normen spelar större roll 

för intentionen om personer identifierar sig med dessa normer och förväntningar. Tidigare 

erfarenhet har inverkan på intention, särskilt om tidigare vanor har blivit automatiserade. Det 

antogs vidare att individer inte gör affektiva utan instrumentella kalkulationer om kostnader, 

uppoffringar eller fördelar. Teorin om resonerande handling har kritiserats för att inte innefatta 

affekters inverkan på intention och affekter har numera innefattats i studier, särskilt inom hälsa, 

Manstead (2011).  

Triandis (2001) teori om kulturella värderingar ligger till grund för MTL. En av de viktigaste 

dimesionerna i en kulturs värderingar är individualism och kollektivism. Individualistiska 

värderingar betecknas av oberoende, att beslut tas på egna personliga grundvalar och att de inte 

baseras på gruppnormer och vidare på emotionell distans och konkurrens. De kollektivistiska 

värderingarna kännetecknas av en stark koppling till gruppen, om konflikter uppstår är det 

viktigare att behålla relationerna i gruppen intakt än att få rätt. En ytterligare diemension är den 

vertikala och horisontella, den vertikala kännetecknas av en strävan att vara bäst, att klättra i 
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organisationshierarkier eller att ha frihet att göra saker på sitt eget sätt och den horisontella 

innebär att gruppen och grupptillhörigheten är det primära. Kulturer kan vara antingen 

individualistiska eller kollektivistiska men inom varje kultur finns individuella skillnader. Inom 

en kollektivistisk kultur finns det personer med individulistiska värderingar och i en 

individualistisk kultur finns personer med kollektivistiska värderingar, det finns fler 

individualister i en individualistisk kultur än i en kollektivistisk kultur och vice versa Triandis 

(2001).  

MTL består av olika konstruktioner och bildar tre olika motivationskategorier som bestäms 

av värderingar, personlighet, erfarenheter och tro på sin förmåga. Affektiv-identitet (MTLAI) 

representeras av personer som tycker om att leda och som ser sig som ledare. De identifierar 

sig som ledare och har en positiv känsla gentemot att leda. De är utåtvända och sociala med hög 

energi, de värderar konkurrens och prestation och har ofta haft någon erfarenhet av ledarskap i 

någon form. De är individualister och tycker om att avancera i hirarkier och tror på sitt unika 

bidrag oavsett situation. De har en hög tro på sin förmåga, särskilt förmågan att leda. Icke-

kalkulativ (MTLIK), personer som motiveras av denna kategori har kollektivistiska och 

grupporienterade värderingar. De värderar kollektiv harmoni och jämlikhet och för att skydda 

denna harmoni och relationerna i gruppen undviker man konflikter. De är vänliga och 

emotionellt stabila. De har ingen utvecklad tro på sin förmåga, varken i positiv eller negativ 

riktning. De har oftast ingen erfarenhet av tidigare ledarskap. När ledarskapsmöjligheter 

kommer på tal förväntar de sig inte fördelar och privilegier, de gör de uppoffringar som behövs, 

det vill säga de kalkylerar inte med att få någon sorts förmåner eller privilegier om de tar 

ansvaret att leda. Social-normativ (MTLSN), individer i denna kategori är motiverade av social 

plikt och underordnar sig de konventionella normerna i det samhälle de lever i. De accepterar 

sociala hierarkier och underordnar sina mål utifrån majoriteten eller auktoriteters mål och ser 

inte social jämlikhet som en viktig värdering. De är oftast vänliga och noggranna. De har ofta 

haft ledarerfarenhet och har en god tilltro till sin förmåga, Chan och Drasgow (2001).  

Modellen utgår inte från att kunna säga vem som kommer att bli en bra och effektiv ledare 

eller inte. I studien Chan och Drasgow, (2001) användes ledareffektivitetskriterier såsom 

överordnades och kollegors bedömning av ledarpotential och ledareffektivitet. Ledarpotential 

och ledareffektivtet bedömdes genom assessment centers och erfarna bedömare.   Det fanns 

signifikanta samband med MTLAI (.39, .25) och svaga men signifikanta samband med 

MTLNK (.20, .18). Det fanns inga signifikanta samband med MTLSN och ledareffektivitet.  

MTL är en dynamisk modell och en individs motivationskategori kan förändras. Modellen 

utgår från att individuella skillnader i MTL kan förändras beroende på genomförda 

utvecklingsinsatser och erfarenheter. Chan och Drasgow (2001) föreslog i sin studie att MTL 

kan ligga till underlag för urval av ledare, utbildning och utveckling i organisationer. Enligt 

författarna kan modellen användas för att identifiera vem som skulle trivas i en ledarroll, 

ledarpotential eller att bedöma risken hos individer för framtida avhopp från ledaransvar. För 

individen kan det ge insikt i vad för typ av ledarskapsroller som skulle passa men också om 

man överhuvudtaget skulle passa i en ledarroll. Det fanns inga samband mellan de olika MTL 

konstuktionerna och kognitiv förmåga, såsom intelligens. Det vill säga intelligens har ingen 

inverkan på motivation för ledarskap.  

MTL relaterat till yrkesinriktning samt till kön, I en studie gjorde Chan, Rounds och 

Drasgow (1999) en jämförelse med RIASAC modellen om yrkesval där 6 kategorier är 

identifierade: realistiska, undersökande, artistiska, sociala, entrepreneuriella och konventionella 

yrkesintressen.  De använde UNIACT instrumentet, som mäter yrkesintressen, och förstadierna 

till MTL modellen. De fann samband mellan de båda modellerna vad gäller den sociala 
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diemension i RIASAC. De svaga samband man fann var mellan MTLAI, MTLSN och sociala 

och entrepreneuriella intressen och att MTLNK korrelerade negativt med konventionalitet, för 

övrigt inga korrelationer. Det fanns inga skillnader mellan kvinnor och mäns motivation i Chan 

och Drasgows (2001) studie. 

Personlighet och dess relation till ledarskap  

I denna studie används femfaktormodellen (FFM) för att undersöka personlighetsegenskaper, 

den har stöd i upprepade studier, Goldberg, (1990). McCrae och John (1992) sammanfattade 

utvecklingen av femfaktormodellen utifrån flera olika forskningsansatser. De fem 

egenskaperna, extroversion, neuroticism, noggrannhet, öppenhet och vänlighet har visat sig 

vara universella. De visar på olikheter hos människor, på relativt uthålliga mönster av tankar, 

känslor och handlingar, att egenskaper kan mätas kvantitativt och att det finns en viss 

tvärkulturell kontinuitet.  

De fem ingående faktorerna kan sammanfattas på följande sätt, extroversion, personer som 

får höga värden är sociala, pratsamma och tycker om att ha roligt och att umgås med andra. 

Personer med höga värden för neuroticism kan beskrivas som oroliga, osäkra och 

självmedvetna och har en tendens till negativa emotioner.  Vidare personer som har höga värden 

på noggrannhet beskivs som hårt arbetande och de tar stort ansvar och är nogräknade. Personer 

med höga värden på öppenhet beskrivs som originella, fantasifulla med breda intressen. De är 

öppna och motiverade att uppleva fantasier, känslor, ideer och värderingar. Slutligen vänlighet, 

de som har låga poäng beskrivs som misstänksamma och osympatiska. Dessa fientliga personer 

har svårigheter att relatera konstruktivt till andra människor, Hochwälder (2006).  

Judge, Ilies, Bono och Gerhardt (2002) beskrev i en metastudie femfaktormodellen i relation 

till ledarskap. De fann att flera av faktorerna hade positiva eller negativa samband med 

ledarskap. De kriterievariabler som man använde var “ledarpotential” som definierades som en 

annan persons uppfattning om en individ beter sig ledarlikt eller att man uppfattar en person 

som havande ledarpotential. “Ledareffektivitet” definierades som ledarens effektivitet att 

påverka medarbetarna, baserade på bedömningarna som gjordes av direkt chef, kollegor och 

medarbetare. Extroverta beskrivs i deras studie som sociala, assertiva, aktiva och att de upplever 

positiva känslor, detta relaterat till ledarskap gör att andra personer ser dem som ledarlika och 

aktiva. De är uttrycksfulla till sitt sätt och talar mer, kommunicerar mer och uttrycker positiva 

känslor som har en positiv inverkan på andra människor. Extroversion har det starkaste 

sambandet till olika ledarskapskriteria (.31). Neurotiska personer har ofta dåligt självförtroende 

och ses inte som ledare av andra. De är möjligtvis också själva mindre benägna att ta på sig 

ledarroller, de har så att säga nog med sig själva, upplevs som mindre inspirerande och har lägre 

förväntningar på sig. Neuroticism korrelerar negativt med ledarskapskriteria (-.24). Noggranna 

personer beskrivs som prestationsinriktade, att de går att lita på, och är uthålliga och 

strukturerade. Relaterat till ledarskap upptäcks dessa personer tidigt i sin karriär, de är effektiva 

och strukturerade och man kan lita på att de levererar det man man har kommit överens om och 

ses som havande ledarpotential. De utstrålar integritet och tillit, de sätter mål och följer upp och 

slutligen ger inte upp när saker är besvärliga. Noggrannhet korrelerar med ledarskap (.28). 

Öppna personer beskrivs som fantasifulla, de anpassar sig inte till de rådande konventioner och 

oberoende. Relaterat till ledarskap bidrar de med tänkande i ovanliga annorlunda banor, 

kreativitet och risktagande (.24). Vänliga personer har tillit, är omtänksamma och försynta i sin 

framtoning och anpassar sig till omgivningen. Kopplat till ledarskap bidrar de till samarbete 

men för övrigt är vänliga personer försynta i sin framtoning och det är i sig inte kopplat med 
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ledarskap där beslutsamhet och att stå på sig, också när andra är av annan åsikt, är viktiga 

egenskaper. Höga värden i vänlighet korrelerar negativt med ledarskap, troligen för att behovet 

att vara till lags och passiv inte passar i ledarrollen, de är ofta bra och effektiva medarbetare 

och teamspelare (.08)  

Self-efficacy och dess relation till motivation att leda och personlighet  

Self-efficacy, definierad som  “ tro på ens kapacitet att mobilisera motivation, kognitiva resurser 

och den handlingsberedskap som behövs för en given uppsättning situationella krav. Self- 

efficacy påverkar vilka utmaningar man tar sig an, hur mycket ansträngning man lägger ner, 

hur mycket uthållighet man lägger ner i samband med svårigheter och hur sårbar man är under 

stress, Wood och Bandura (1989).  Det har gjorts omfattande studier om self-efficacy, bland 

annat inom kompetensutveckling, urval hos arbetssökande, hos försäljare, inom anpassning till 

avancerad teknik på arbetsplatsen och i kliniskt arbete, Stajkovic och Luthans (1998). De gjorde 

en metaanalys inkluderande 114 studier och 21 616 deltagare, som undersökte self-efficacy i 

relation till organisations- och arbetsrelaterade kriterier. Det fanns ett medelstarkt positivt 

samband (.38) mellan self-efficacy och arbetsprestation. Self-efficacy modereras av arbetets 

komplexitet och på faktorer i arbetsmiljön.  I föreliggande studie undersöks generell self -

efficacy (GSE) relaterad till motivation för ledarskap och personlighet. En egenskapsliknande 

modell, general self-efficacy (GSE) har föreslagits av Judge, Erez, och Bono, (1998). GSE 

definieras som “en individs tro på sin generella, övergripande förmåga att prestera och hantera 

situationer över en bred variation av situationer, Judge, Erez och Bono (1998). En utgånspunkt 

för föreliggande studie att använda en generell self-efficacy modell istället för en specific 

gentemot ledarskapsmotivation är att ledarskap består av en uppsättning olika beteenden och är 

därmed flerdiemensionell. En annan självkonstruktion, självkänsla som har gemensamma drag 

med self-efficacy, har visats sig ha olika förutsägande förmåga på beteende beroende på om 

beroendevariablen var endiemensionell eller flerdiemensionell (Swann, 2007).  Eftersom 

arbetslivet blir mer och mer komplext och utsätts för stora förändringar, och då speciellt 

ledarrollen, som i sig är flerdiemensionell, är det ändamålsenligt att använda sig av ett generellt 

self-efficacy test som kan förutsäga individers tro på sin förmåga i ett antal olika situationer. 

Som Judge, Erez, Bono, (1998) resonerar i sin artikel där de menar att personer som har hög 

generell self-efficay borde ha en förmåga att hantera en uppsättning olika situationer och att, 

bland annat, ha en förmåga att en kapacitet att förändra ett flertal situationer som är svåra att 

hantera. Instrumentet new general self-efficacy (NGSE) som används i denna studie 

utvecklades av författarna Chen, Gully och Eden (2001) för att förbättra begreppsvaliditeten 

gentemot tidigare generella self-efficacy test, vilket det också gjorde. I föreliggande studie 

används förkortningen GSE för att referera till generell self-efficacy. 

Syfte 

Syftet med studien är att se om det finns motivation hos studenter för ledarskap i arbetlivet och 

vilken typ av motivation det finns. Finns det vidare skillnader mellan kön samt 

utbildningsinriktning och slutligen studera samband mellan motivation att leda, generell self- 

efficacy och personlighet. Resultatet sätts i ett sammanhang och diskuteras utifrån behov av 

ledarskap i samhället, krav i ledarrollen samt utveckling av individer i riktning mot ledarskap.  

Utfallet kan användas för studievägledning, individuell feedback och förståelse hur man kan 

förbereda sig för ledarskapsroller i program där man vet att en stor del av studenterna kommer 

att befinna sig i ledarroller i framtiden. 
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Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning är studenter motiverade för ledarroller i arbetslivet och vilken 

typ/er av motivationsfaktor/er har högsta respektive lägsta motivationskraft.  

2. Finns det en skillnad mellan män och kvinnor i motivation för ledarroller, MTL, i så fall 

i vilka delskalor finns dessa skillnader? 

3. Finns det en skillnad mellan vilken utbildning studenterna har valt och vilken typ av 

MTL man uppvisar? 

4. Finns det samband mellan MTL, self efficacy och personlighet och i så fall i vilka 

delskalor finns dessa samband?  

 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna är studenter på socionom-, ingenjörsutbildningar och det internationella 

businessprogrammet på en svensk högskola. Årskurser varierar mellan första, andra, tredje- och 

fjärde årskursen. Deltagarna i det internationella businessprogrammet och i den ena av två 

ingenjörsgrupper besvarade enkäten på engelska. Studieledaren kom överens med 

kursansvariga att genomföra alla på engelska i de blandade grupperna. Enligt kursledarna var 

det ca: en tredjedel icke svenskspråkiga i vardera grupp som fick enkäten på engelska. Det var 

totalt 138 kvinnor och 54 män, därav 90 socionomer, 72 från det internationella 

businessprogrammet och 30 studenter från två olika ingenjörsprogram. Åldern varierade mellan 

18 och 53 med ett medelvärde på 24, 23, och med en standardavvikelse på 5,56. 

Enkät 

Studenterna fyllde i ett formulär om 68 frågor som omfattade nedanstående områden. 

Bakgrundsvariabler, utgjordes av kön, utbildningsinriktning och ålder. Kön kodades med I för 

män och 2 för kvinnor. Utbildningsinriktning kodades med 1 för socionomprogrammen, 2 för 

ingenjörsutbildningarna och 3 för det internationella businessprogrammet. Syftet var att 

undersöka om de tre bakgrundsfaktorerna hade någon inverkan på motivation att leda, generell 

self-efficacy eller personlighet. Ålder användes inte i den slutliga analysen.  

Motivation to lead scale (MTL), utvecklat av Chan och Drasgow (2001) utgjorde studiens 

kriterievariabel. Skalan består av 27 påståenden av Likerttyp fördelat på tre delskalor med 

vardera 9 påståenden som bildade följande index, affektiv-identitet (MTLAI), icke-kalkylativ 

(MTLIK) och social-normativ (MTLSN). Instrumentet mäter motivation för ledarskap. 

Exempel på påståenden “när jag jobbar i grupp föredrar jag för det mesta att vara ledare”,  “om 

jag accepterar att leda en grupp skulle jag aldrig förvänta mig speciella fördelar” och “jag 

känner att jag har en plikt att leda andra om jag blir tillfrågad”. Instrumentet har följande 

svarsskalor, instämmer helt, instämmer delvis, varken eller, instämmer inte och instämmer inte 

alls. Varje påstående kunde ge maximalt 5 poäng. Frågorna 1, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 23 

kodades omvänt. I denna studie var Cronbach alpha för MTLAI, .82, för MTLIK, .81 och 

MTLSN .68. Översättningen till svenska gjordes av undertecknad. 

Personlighet, mättes med Shafers (1999a) semantiska bipoläraskala Big Five Marker (BFM), 

översatt till svenska och testad for psykometriska egenskaper av Hochwälder, 2006. 



8 
 

Instrumentet består av 30 bipolära adjektivpar och mäts med en 9 grading skala. BFM mäter, 

extroversion, neurotisicm, noggrannhet, öppenhet och vänlighet. Exempel på skalan är följande, 

extroversion: inåtriktad – utåtriktad, neuroticism: orolig – avslappnad, noggrannhet: ger upp 

lätt - uthållig, öppenhet: konventionell - originell, vänlighet: egensinning – mild.  Inga 

påståenden kodades omvänt. Skalor bildades för de fem faktorerna. För var och en av skalorna 

indikerar ett högre värde högre grad av extroversion, neuroticism, noggrannhet, vänlighet och 

öppenhet. I enkäten hade den positiva polen de högsta värdena för neuroticism (emotionell 

stabilitet), de vändes till att uppvisa neuroticism i analyserna och i resultatet. Cronbachs alpha 

på BFM var; extroversion .90, neuroticism .89, noggrannhet .85, öppenhet .71, vänlighet .82 i 

den svenska studien, 2006. I den aktuella studien var Cronbach alpha för extroversion .86, 

neurocitet .87, noggrannhet .84, öppenhet .70. vänlighet .72. Adjektivparen fanns både på 

svenska och engelska och behövde inte översättas.  

The new general Self-Efficacy scale, NGSE utvecklat av Chen, Gully&Eden (2001) är ett 

instrument bestående av 8 påståenden utvecklat för att mäta generell self-efficacy. I studien 

används begreppet general self-efficacy (GSE) vilket ersätter ordet för NGSE skalan, innehållet 

är exakt detsamma. Instrumentet mäter self-efficacy som en „egenskapsliknade generell 

dimension“. Vilket är en skillnad gentemot andra uppgiftsspecifika eller situationsspecifika 

self-efficacyinstrument. “NGSE mäter skillnader mellan människor i deras tendens att se sig 

själva som kapabla att hantera uppgiftskrav i ett brett antal områden” Instrumentet har följande 

svarsskalor, instämmer helt, instämmer delvis, varken eller, instämmer inte och instämmer inte 

alls. Exempel på påståenden är, ”Jag kommer framgångsrikt kunna klara många utmaningar“ 

och ”jag har tilltro till att jag kan prestera inom många olika typer av uppgifter”. Varje påstående 

kan ge maximalt 5 poäng. Av de 8 påståendena bildades ett index. Högre värden indikerar högre 

grad av self-efficacy. Inga påståenden kodades omvänt. I den aktuella studien var Cronbachs 

alpha .85. 

Procedur 

Deltagarna i det internationella businessprogrammet och i den ena ingenjörsgruppen besvarade 

enkäten på engelska. Studieledaren kom överens med kursansvarig att genomföra alla på 

engelska i de blandade grupperna. Enligt kursledarna var det ca: en tredjedel icke 

svenskspråkiga i vardera grupp som fick enkäten på engelska. Några studenter hade frågor om 

vad vissa ord betydde som studieledaren kunde hjälpa dem med. 210 studenter tillfrågades, tre 

fyllde ej i enkäten, 15 svarsenkäter sorterades bort på grund av att de var ofullständiga. Totalt 

ingår det 192 svarsenkäter i resultatanalysen. Vid svarsbortfall på enstaka frågor i enkäten 

kompletterades det med mittenalternativet. Enkäterna fylldes i under lektionstid, delvis 

kombinerat med paus i ett fall, och studieledaren var närvarande. Deltagarna fick en 

introduktion och bakgrund till studien, att det var frivilligt att delta och att uppgifterna kommer 

att behandlas anonymt samt en skriftlig information till varje deltagare upprepande detsamma 

samt kontaktuppgifter ifall någon var intresserad av ta del av resultatet.  

 

Resultat 

I Tabell 1 beskrivs medelvärden och standardavvikelser för motivationskategorierna, (MTLAI, 

MTLIK, MTLSN), femfaktormodellen (BFM Extroversion, BFM Neuroticism, BFM 

Noggrannhet, BFM Öppenhet, BFM Vänlighet ) och generell    self-efficacy (GSE) uppdelat på 
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utbildingsinriktning respektive kön. Frågeställning ett kunde besvaras med att MTLNK visade 

det högsta totalmedelvärdet i studien, följt av MTLAI och därefter MTLSN. Det fanns 

signifikanta skillnader mellan utbildningsinriktning och de tre olika motivationsfaktorerna, 

MTLAI, MTLIK och MTLSN, (redovisas separat i Tabell 2).  I Tabell 1 redovisas vidare 

medelvärden och standardavvikelser för alla ingående index för en överblick. GSE uppvisar 

inga signifikanta skillnader mellan utbildningsinriktning och kön. Inom femfaktormodellen 

uppvisar noggrannhet de högsta värdena, följt av extroversion och de lägsta värdena återfinns 

hos neuroticism. Det finns tendenser till skillnader mellan män och kvinnor vad gäller 

neuroticism och vänlighet (p = <.100) där kvinnorna uppvisade högre medelvärden på dessa 

faktorer. 

 

 

I Tabell 2 redovisas resultatet av frågeställning två och tre gällande skillnader mellan 

utbildningsinriktning och kön och motivationskategori. En två-vägs ANOVA gjordes för att 

undersöka utbildningsorientering och köns inverkan på motivationskategorin MTLIK. Det 

fanns en statistiskt signifikant skillnad för utbildningsinriktning F (2, 192) = 9.27 (p  .001). Eta 

kvadraten (η2) beräknades till .088. Det vill säga att utbildningsorientering stod för 8.8% av 

variationen i MTLIK. En post-hoc jämförelse gjordes med hjälp av LSD testet. Den visade att 

socionomstudenters medelvärden (M = 35.06, SD = 6.25) var signifikant högre än både 

ingenjörers (M = 32.30, SD = 5.06) och businesstudenters (M = 31.06, SD = 6.25). Skillnaden 

mellan ingenjörsstudenter och businesstudenters medelvärden var också signifikant.  Det fanns 

en tendens till skillnad mellan kvinnor och män (p <.10) där kvinnor i ingenjörsutbildningarna 

och businessprogrammet hade högre medelvärden än männen på MTLIK. Det fanns en tendens 

till disordinal interaktionseffekt där de manliga socionomstudenterna hade högre medelvärden 

på MTLIK än de kvinnliga socionomstudenterna (p < 10).    

Tabell 1

Medelvärden och standardavvikelser för utbildningsinriktnig och kön

Kvinnor (n = 138)

Skalor M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Motivation to Lead 

MTL Affektiv-Identitet 30.42 5.97 32.08 5.97 31.63 4.04 32.06 5.25 30.91 5.56 31.24 5.49

MTL Icke-Kalkylativ 35.06 6.25 31.06 6.25 32.30 5.06 31.70 6.15 33.67 6.09 33.12 6.16

MTL Social-Normativ 28.10 5.17 30.63 5.17 29.33 4.76 29.28 5.29 29.22 4.73 29.24 4.88

GSE Generell Self Efficacy 32.62 4.20 30.93 4.19 31.63 3.22 31.48 4.35 31.96 4.09 31.83 4.16

Big Five Marker

BFM Extroversion 32.13 7.9 33.70 7.17 34.00 5.52 32.57 6.95 33.19 7.48 33.01 7.32

BFM Neuroticism 22.78 7.88 21.89 7.79 19.73 6.62 19.40 8.57 23.02 7.12 22.01 7.70

BFM Noggrannhet 37.24 6.55 37.00 5.54 37.94 5.50 36.82 6.17 37.43 5.95 37.26 37.26

BFM Öppenhet 30.01 6.98 30.04 6.05 29.76 6.20 30.51 6.58 29.78 6.47 29.98 6.49

BFM Vänlighet 30.74 6.27 30.90 6.33 32.19 6.86 32.06 6.53 30.62 6.30 31.03 6.37

Not.  S = Socionomprogrammet, B = Internationella Businessprogrammet, I = ingenjörsprogrammen

S (n= 90) B (n=72) I (n=30) Total  (n=192)Män (n=54)
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Det fanns en tendens till skillnad mellan könen vad gäller motivationskategorin, MTLIK som 

redovisades i Tabell 2. Genom parvisa t-test redovisade i Tabell 3, konstaterades en signifikant 

skillnad mellan kvinnor och män inom ingenjörsutbildningarna, inga andra signifikanta 

skillnader kunde konstateras.  

 

I Tabell 4, redovisas resultaten av frågeställning fyra, gällande samband mellan 

motivationskategori, MTL, femfaktormodellen BFM och GSE. Det fanns 15 signifikanta 

samband på (p < .001) nivån. MTLAI visade ett statistiskt samband (p  < .001) med extroverion, 

neuroticism och noggrannhet samt GSE. De studenter som angav högre grad av MTLAI angav 

också högre grad av extroversion, noggrannhet och lägre grad av neuroticism samt högre grad 

av GSE. MTLSN visade samband (p < .005) med extroversion och GSE, de studenter som 

angav högre grad av MTLSN angav också högre grad av extroversion och GSE. 

Tabell 2 

Två-vägs ANOVA Motivation to Lead Icke-Kalkylativ (MTLIK), kön och utbildning
Variabel SS df MS F sig

Kön 102.828 1 102.828 3.012* .084

Utbildning 632.766 2 316.383 9.269** .000

Kön*Utbildning 1634.877 2 81.915 2.400* .094

interaktion

Total 7203.466 190

Not. * p < .10, *** p < .01.

Tabell 3

Medelvärden och standardavvikelser för män och kvinnor inom utbildningsinriktning och MTL

Variabel M SD M SD t  192

Socionomprogrammen

MTLAI 32.08 5.91 30.16 5.97  1.04

MTLIK 36.25 6.78 34.87 6.19  0.71

MTLSN 27.58 5.98 28.18 5.07  - 0.37

I. Businessprogrammet

MTLAI 32.72 6.34 31.87 4.95  0.59

MTLIK 29.28 5.94 31.65 5.64  - 1.5

MTLSN 30.94 5.33 30.52 3.82  0.37

Ingenjörsprogrammen

MTLAI 31.54 4.06 32.00 4.29 0.25

MTLIK 31.25 4.86 36.50 3.67   - 2.46**

MTLSN 28.88 4.74 31.17 4.79  - 1.06

Not. ** p < .05.

Män (n = 54) Kvinnor (n = 138)
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Motivationskategorin MTLIK visade inga samband med någon av femfaktorvariablerna och 

inte heller med GSE.   

 

För att vidare undersöka frågeställning fyra och sambandet mellan MTLAI, femfaktormodellen 

och GSE gjordes en simultan regressionsanalys för att utvärdera femfaktormodellens 

underskalors förmåga att predicera MTLAI, (se Tabell 5). Extroversion och GSE var 

signifikanta. Hela modellen förklarade 27% av variansen, (F6, 185 = 11. 23, p < .001). Det vill 

säga att ju högre extroversion och GSE en individ anger ju högre sannolikhet är att han eller 

hon motiveras av MTLAI. 

     

 

 

 

 

Tabell 4 

Pearsonkorrelationer mellan skalor

Skalor 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. MTL Affektiv- Identitet .82

2. MTL Icke-Kalkylativ .21** .81

3. MTL Social-Normativ .31** .11 .68

4. GSE General Self Efficacy .33** .15 .16* .85

5. BFM Extroversion .44** .10 .17* .21** .86

6. BFM Neuroticism  -.27** .03  -.10  -.35**  -.32** .87

7. BFM Noggrannhet .25** .10 .14 .31** .30**  -.22** .84

8. BFM Öppenhet .08 .05 .05 .07 .06  -.09 .18* .70

9. BFM Vänlighet  -.03 .02 .13 . -.07 .24**  -.19** .22* .19** .72

Not. Cronbach's alpha i diagonalen.

** p < .05, *** p < .01

Tabell 5 

Simultan Regressionsanalys för Motivation to Lead, Affektiv Identitet

Variabel βa

GSE Generell Self-Efficacy .18*

BFM Extroversion .36**

BFM Neuroticism  -.10

BFM Noggrannhet .09

BFM Öppenhet  -.05

BFM Vänlighet  -.10

F 11.23**

df (6, 185)

R 2 .27

R 2  Adjusted .24

** p < .05, *** p < .001, ͣa β  standardiserad regressionskoefficient
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Diskussion  

Studiens syfte var att studera motivation för ledarskap hos högskolestudenter. Dessa kom från 

tre olika utbildningsinriktningar, socionomutbildningen, två ingenjörsutbildningar och det 

internationella businessprogrammet i en högskola i Sverige. Undersökningen sökte finna svar 

på individuella skillnader när det gäller motivation för ledarskap, om det finns skillnader mellan 

könen, utbildningsinriktning, vidare att undersöka relationen mellan MTL, personlighet och 

self-efficacy. Vidare var syftet att diskutera resultatet och relatera det till krav i ledarrollen och 

konsekvenser för förberedelse i form av ledarutveckling.  

Den första frågeställningen gällde vilken eller vilka av motivationskategorierna, som visade 

störst motivationskraft. Den typ av motivation för ledarskap som fick högst medelvärde var 

MTLIK, därefter MTLAI och slutligen MTLSN. I jämförelse med Chan & Drasgow (2001) 

studie så visade resultatet en liknande bild i relation till vilken MTL kategori som hade högst 

medelvärde. MTLIK hade det högsta värdet (M = 31.90, SD = 6.39, Singapore militärrekryter), 

(M = 34.64, SD = 5.30 Singapore studenter) (M = 34.22, SD = 5.59 US studenter). Därefter 

skiljer det sig åt mellan US och Singapore, MTLAI (M = 27.12, SD = 6.92 Singapore 

militärrekryter) (M = 28.15, SD = 6.86 Singapore studenter) (M = 31.24, SD = 7.39 US 

studenter). Det vill säga att deltagare i Singapores två studier motiveras mindre av MTLAI än 

de amerikanska studenterna.   Värdena för MTLSN var de omvända, (Singapores 

militärrekryter, M = 30.36, SD =5.38) (Singaporestudenter M = 31.12, SD = 4.45) och 

(amerikanska studenter M = 30.79, SD = 4.99). Det vill säga att deltagarna i Singapore 

motiverades mer av den kategori som baseras på plikt och andras förväntningar och de 

amerikanska studenterna av den kategori som kännetecknas av individualistiska värderingar 

och prestation. Rangordningen mellan studenterna i denna studie och de amerikanska 

studenterna sammanfaller, det vill säga MTLIK rangordnas först, MTLAI och sist MTLSN.  

Den andra frågeställningen sökte svar på frågeställningen om det finns skillnader mellan 

könen och motivationskategori. Det finns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor inom 

ingenjörsprogrammen där kvinnor har högre medelvärde för MTLIK än männen.  I 

businessprogrammen finns en tendens till skillnad mellan könen där kvinnorna har högre värden 

på MTLIK än männen.  Det finns tendenser till skillnader mellan kvinnor och män inom 

socionomprogrammen där män har högre värden på MTLAI än kvinnorna. Det finns en tendens 

till skillnad mellan män och kvinnor inom ingenjörsprogrammen där kvinnor har högre 

medelvärden på MTLSN. Det vill säga att kvinnor inom ingenjörsprogrammen och det 

internationella businessprogrammet har högre värden på MTLIK än männen men inom 

socionomprogrammen har männen de högsta värdena på MTLIK.  

Den tredje frågeställningen sökte svar på om det finns skillnader mellan 

utbildningsinriktning och motivationskategori. Det finns signifikanta skillnader mellan 

motivationskategori och vilken utbildningsinriktning studenter deltar i. Studenter i 

socionomprogrammen hade det högsta värdet på MTLIK i jämförelse med de andra två 

utbildningsinriktningarna.   Därefter följer ingenjörsstudenterna med höga värdena på MTLIK 

men inte så höga som studenter från socionomprogrammet. Studenter i det internationella 

businessprogrammet hade de lägsta värdena på MTLIK och de högsta värdena på MTLAI.  

De som motiveras av MTLIK kännetecknas av kollektivistiska värderingar och att inte 

förvänta sig belöningar och fördelar av att anta ledarroller. De är beredda att göra de 

uppoffringar som behövs för att tillgodogöra gruppens och omgivningens förväntningar och för 



13 
 

att behålla sammanhållning och harmoni i gruppen. De är vänliga och emotionellt stabila. Det 

finns en signifikant skillnad för socionomer med högre värden i I MTLIK i jämförelse med de 

andra två utbildningsinriktningarna. Det kan bero på att socionomer inom sitt yrke har en 

stödjande samhällelig funktion med fokus på människor och mänskliga relationer. Man tar ett 

högt socialt ansvar, med höga krav och med relativt låga löner och förmåner. I studien “Att vara 

ledare i socialtjänsten” (Diopp&Krook, 2004) sammanföll medarbetarnas och chefernas 

önskade egenskaper hos chefen och förväntningar på ledarrollen. Man var överens om att 

ledaren/chefen skulle vara engagerad, lyhörd, stöttande, tillgänglig, kunna svara på frågor, vara 

tydlig med arbetsmetoder, vara omhändertagande och närvarande i det dagliga arbetet och “se” 

sina medarbetare. Citat “Ledaren skall anpassa sig till omgivningens behov” (Diopp&Krook, 

2004, sid 37). 

De som motiveras av MTLAI kännetecknas av sociala och vertikala individualistiska 

värderingar, de tycker om att leda och ser sig själva som ledare, de är utåtriktade och sociala. 

De är prestations- och konkurrensinriktade. De representerar i mångt och mycket det som 

förknippas med ledarskap, den klassiska ledarprofilen. De med högst medelvärden finns inom 

det internationella businessprogrammet. Att denna kategori får de högsta värdena inom 

businessprogrammet kan bero på att de är mer fokuserade på en karriär och ser sig själva i den 

typiska miljön där man gör karriär och strävar uppåt i hierarkin och där prestation och 

konkurrens står i fokus. Man trivs i miljöer där det är uttalat att strävan att bli bäst är en positiv 

värdering samtidigt som samarbete med andra är viktigt. När militären i US, Key-Roberts 

(2012) gjorde en studie om ledarskapsmotivation, använde de sig av Drasgows och Chen (2001) 

studie och valde enbart MTLAI skalan och inte MTLIK och MTLSN skalorna. I en militär 

kontext kan man tänka sig att den traditionella hirerkiska ledarstilen som, i alla fall delvis, 

MTLAI representerar skulle fungera bäst.    

De som motiveras av MTLSN har en känsla av socialt ansvar och plikt. De accepterar sociala 

hierarkier men och auktoriteter. De har generellt en god tilltro till sin ledarförmåga. I hela 

stickprovet får denna kategori de lägsta värdena och lägst hos socionomstudenterna. Att denna 

motivationsfaktor får det lägsta värdet i hela stickprovet kan bero på studenter inte drivs av plikt 

och sociala förväntningar utan av andra faktorer som en tro på att man gör en viktig insats för 

samhället och en passion för att arbeta med människor eller en strävan att kunna påverka och 

ha inflytande och bli bäst på det man är intresserad av. Det vill säga värderingar som är viktiga 

för de två andra kategorierna i studien. Den sociala subjektiva normen spelar större roll för 

intentionen om man kan identifiera sig med dessa normer och förväntningar, Mansted (2011). 

Frågeställning fyra, Det finns samband mellan två av de tre MTL faktorerna och 

personlighet. De största sambanden relaterar till MTLAI, ett positivt samband med 

extroversion, noggrannhet och ett negativt samband med neurocitet. Extroversion, noggrannhet 

och öppenhet har befunnit sig vara korrelerade med ledarskap i Judge, Ilies, Bono och Gerhardt 

(2001). Vänlighet visade sig minst relevant för ledarskap och neurocitet hade negativa samband 

med ledarskap. Enligt resultatet i föreliggande studie torde studenter som finns representerade 

i denna motivationskategori vara väl rustade för ledarskapsroller. Deras 

personlighetsegenskaper sammanfaller delvis med Lennart Sjöbergs (2010) forskning om 

kompetenskrav för ledare. Dessa innefattar femfaktormodellen.   Det finns ett svagt men 

signifikant samband mellan MTLSN och extroversion, inga andra samband. Extroversion är 

den personlighetsegenskapen som har den största korrelationen med ledarskap enligt 

femfaktormodellen, Judge, Ilies, Bono och Gerhardt (2001).   

Vad gäller studenters self-efficacy finns inga samband mellan kön och utbildningsinriktning 

men det finns samband mellan motivationskategori och self-efficacy. MTLAI visade det största 
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sambandet med self-efficacy och det var signifikant (.33). MTLAI kan kopplas samman med 

den mest kända, och mest utforskade, ledarskapsstilen och bekräftar tidigare samband med hög 

self-efficacy, man tror sig ha en generell kapacitet och förmåga att nå uppsatta mål, klarar svåra 

uppgifter och att framgångsrikt hantera utmaningar och svårigheter. De har tilltro till sin 

generella förmåga, de tror sig om att klara många olika uppgifter och kan prestera även i tuffa 

situationer.  I Chan och Drasgow (2001), befanns ledarskaps self-efficacy ha samband med 

MTLAI (.40). Resultatet bekräftar Chen, Gully och Eden (2001) antagande att generell self -

efficacy har en korrelation med specifik self-efficacy, i detta fall med ledarskaps self-efficacy. 

Det finns ett signifikant samband mellan self-efficacy och MTLSN men av mindre styrka (.16). 

Det finns inga samband med MTLIK, det vill säga studenter med både hög och låg self-efficacy 

återfinns i MTLIK kategorin.  

Motivationskategorier och kompetenskrav i ledarrollen  

Intressant nog finns inga samband mellan MTLNK och personlighet som den är mätt med 

femfaktormodellen. MTLIK har det högsta motivationsvärdet för ledarskap i studien samtidigt 

som inga samband med kända prediktorer för ledaregenskaper kunde konstateras. När det inte 

finns några samband med personlighetsegenskaper som har visat sig ha samband med ledarskap 

och inga samband med GSE som har visat sig ha samband med arbetsprestation så måste man 

fråga sig om personer som är motiverade av MTLIK är tillräckligt rustade för att ta på sig an 

ledarskapsansvar. En viktig grund för MTLIK är dess kollektivistiska värden och att vilja ta 

ledaransvar, inte för att få kalkylerade fördelar och förmåner utan från en position där man inte 

förväntar sig några speciella förmåner. Att leda är i många fall att göra stora uppoffringar, ta ett 

stort ansvar och hantera både verksamhetsmässiga och personella problem. Mäter MTLIK 

kategorin möjligen en annan typ av annan typ av ledarskap?  Förändringar i värderingar och 

attityder i samhället och i organisationer påverkar på vilket sätt vi ser på hur ledarskap skall 

eller kan utföras, att olika omgiviningskrav, verksamhetsmål och organisationsstrukturer kräver 

olika typer av ledarskap. Personer som är motiverade av MTLIK förväntar sig inga förmåner 

eller fördelar när de tar sig an en ledarroll, de gör de uppoffringar som krävs. Det kan finnas 

orealistiska förväntningar på ledarrollen och när utmaningarna ökar att risken för att lämna 

ledarroller är stor. Särskilt när man inte har de egenskaper som har visat sig ha samband med 

ledarskap.  

MTLAI visade sig ha tydliga positiva samband med personlighetsvariablerna extroversion 

och noggrannhet och ett negativt samband med neuroticism. MTLAI hade också tydliga 

samband med GSE. Dessa samband har haft stöd i tidigare forskning vad gäller möjligheten att 

vara effektiv i ledarroller. Judge, Ilies, Bono och Gerhardt (2002). De som motiveras av MTLAI 

söker sig troligen till ledarroller som representerar deras individualistiska och extroverta och 

sturkturerade personlighetsegenskaper och tro på sin generella förmåga och har goda 

möjligheter att vara effektiva och trivas i just sådana roller. 

MTLSN hade den lägsta motivationskraften och personer som motiveras av värderingar som 

baseras på sociala normer och andras förväntningar har goda förutsättningar att vara effektiva 

och trivas i ledaroller men bara så länge individens egna intentioner och värderingar 

sammanfaller med sociala normer och förväntningar, Manstead (2011).     

Motivationskategorier kopplat till ledarutveckling 

Är det i så fall möjligt att lära sig nya ledarskapsbeteenden som kompletterar de ledarstilar- och 

beteenden som har varit effektiva fram till nu och som skulle passa nya värderingar. På vilket 
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sätt ser man på möjligheten att förändra egenskaper eller till och med personligheten? I Roberts, 

Walton och Viechtbauer, (2006), metaanlys fann de stöd för personlighetsegenskaperna i 

femfaktormodellen kan förändras i vuxen ålder. Det finns relativt lite studier som visar på 

förändringar inom en individ och om dom är motivationsdrivna eller har andra grunder. Caspi, 

Roberts, Shiner, (2005), finner stöd för att personligheten kan förändras med aktiva insatser. 

Om en individ har hög generell motivation kombinerat med motivation för ledarskap så borde 

det vara möjligt, om man börjar tidigt, att utveckla ledarskapsbeteenden. Särskilt self-efficacy 

bör kunna utvecklas med Roberts, Dutton, Spreitzer, Heaphy, Quinn (2005) „best self portrait“ 

metodik om den appliceras i skola och arbetsliv.  

De högsta värdena för motivationskategorin MTLIK finns hos socionomerna, man kan tänka 

sig att integrera ledarskapsutveckling under utbildningen för att förbereda studenterna för en 

möjlig framtid som ledare. Många socionomer kommer att finnas i ledarpositioner i framtiden. 

Det finns en tendens till skillnad mellan kvinnor och män vad gäller MTLIK, högre värden hos 

kvinnor än män. Man kan tänka sig att kvinnor särskilt skulle profitera från en sådan 

utvecklingsinsats, det är fortfarande så att antalet kvinnor i ledande ställning är lågt.  

Styrkor och Svagheter 

En svaghet med studien kan vara att den utfördes på två språk, svenska och engelska, och där 

två   klasser, det internationella businessprogrammet och en av ingenjörsklasserna genomfördes 

med enkäter på engelska. Två tredjedelar i vardera klass var svenskspråkiga och därmed fyllde 

de båda klasserna inte i enkäterna på sitt modersmål. De tre utbildningsinriktningarna var 

representerade med olika antal personer där socionomer och businessprogrammet utgjorde 

ungefär lika stora grupper men ingejörsgruppen hade mindre än hälften så många deltagare. 

Vidare översattes MTL och GSE frågeformulär av författaren från engelska till svenska.   

Möjligtvis kunde en del av GSE och BFM i påståenden ha vänts på så sätt att positiva respektive 

negativa svarsalternativ alternerat i ordningsföljd för att undvika möjliga svarsbias.   

En styrka med studien är det relativt stora antalet enkätsvar, 192, och den höga 

svarsfrekevensen. Alla ingående instrument är beprövade och befunnits ha goda till mycket 

goda reliabilitetskoefficeinter. En styrka är att de ingående instrumenten var korta och koncisa 

samtidigt som de har tillfredstställande reliabilitet.  

Förslag till fortsatt forskning 

MTLIK hade den högsta motivationskraften i undersökningen samtidigt som faktorn inte visade 

några samband med kända personlighetsegenskaper som har visat sig vara förknippade med 

effiktivitet i ledarollen. Det fanns heller inga samband med generell self-efficacy som har visat 

sig ha samband med framgång i arbetslivet. Innebär denna motivationskategori att individer 

inte är motiverade av den typ ledarroll som den utövas i de flesta organisationer idag och hur 

väl rustade är de om de arbetar i en organization som inte passar deras motivation för ledarskap? 

Med tanke på det låga intresset för ledarskap som fackförbundets rapport visade torde 

aktionsbaserad forskning inom detta område kunna bidra med kunskap som kan appliceras i 

arbetslivet. 

Enligt fackförbundet, Ledarna, är intresset oroväckande lågt för ledarskapsroller. Vad skulle 

krävas för att förbereda högskolestudenter för ledarroller, i en så mångfacetterad roll som 

ledarskap krävs insikter om sig själv, sin effekt på andra, kommunikationsstil med  mera. Finns 



16 
 

det exempel på var en sådan kursplan finns som komplement till yrkesinriktningen och vilket 

resultat genererar de? 

Slutsats 

MTLIK fick de högsta medelvärdena i hela undersökningen och högst hos de som gick 

socionomutbildningen. Att det inte finns korrelationer med personlighetsvariablerna och GSE 

som har visat sig kunna predicera ledarpotential och effektivetet i ledarskap i tidigare 

undersökningar är intressant. Orsaker kan vara att MTLNK helt enkelt mäter motivation för 

ledarskap men inte ett ledarskap som är definierat enligt tidigare normer och forskning. En av 

motivationskategorierna, MTLAI visade sig ha tydliga positiva samband med 

personlighetsvariablerna extroversion och noggrannhet och ett negativt samband med 

neuroticism. MTLAI hade också tydliga samband med GSE. Dessa samband har haft stöd i 

tidigare forskning vad gäller möjligheten att vara effektiv i ledarroller. Kort sagt MTLAI 

representerar den klassiska ledarprofilen. De med högst medelvärden återfanns i det 

internationella businessprogrammet. MTLSN fick det lägsta medelvärdet i studien, motivation 

att leda baserat på sociala förväntningar från andra och på plikt har den lägsta attraktionskraften 

i föreliggande studie.   
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