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Arbetsledarens uppfattning av att leda även i privatlivet 
 

Jessica Karlsson och Aleksandra Milenkovic 
 
 

Ledarskap är ett ämne väl forskat kring och tidigare studier visar att 
ledare har en hög tro på sin förmåga, men begränsad forskning 
undersöker ifall ledare på arbetet även antar en ledarroll i privatlivet. 
Denna studie syftade till att undersöka arbetsledares upplevelser av 
ledarskap i privatlivet samt hur de beskriver personlighetsrelaterade 
faktorer i relation till detta. För att fånga de subjektiva upplevelserna 
av ämnet genomfördes intervjuer med 12 ledare utifrån en jämn 
könsfördelning. Analysen resulterade i temana Social dominans, 
Kräver motstånd och behöver överbevisas, Jag är bra samt 
Socialisering. Resultatet visade att respondenterna ofta upplevde sig ta 
en ledarroll även i privatlivet vilket av dem kunde förklaras utifrån en 
kombination mellan uppväxt och miljö. Särskilda personlighetsdrag 
såsom dominans visade sig utifrån respondenternas berättelser även 
vara betydelsefulla för resultatet. Denna undersökning kan ligga till 
grund för framtida studier kring ledarskap i privatlivet, samt för att 
bättre förstå sociala interaktioner. 

 
Keywords: social dominance orientation, leader roles, self-efficacy,  
work-family life spillover 

 
 

Inledning 
 

Denna studie kommer att behandla en för samhället intressant och aktuell grupp människor; 
ledare. Då gränserna mellan arbete och privatliv allt mer suddats ut det senaste årtiondet, har 
intresset för att studera hur påverkansprocessen mellan arbetsliv och hur familjerollen ser ut, 
ökat markant under de senaste tre decennierna (Greenhaus, 2008). Ledarskap har i många 
tidigare studier kopplats ihop och undersökts med avseende på tron på den egna förmågan, 
där ledare i allmänhet antas ha en högre grad av tro på sin förmåga jämfört med individer som 
inte innehar en ledarroll (Bandura, 1997; Yukl, 2006). Graden av tron på sin förmåga som 
finns representerad hos individen har i sin tur stor påverkan på hur väl denne lyckas med olika 
uppgifter som den utsätts för (Bandura, 1977). Men har ledare en hög tro på sin egen förmåga 
även privat? Bandura (1977) menar att tron på den egna förmågan [self-efficacy] till stor del 
utvecklas i barndomen och av individens uppväxt. Formas alltså individer till ledare under 
barndomen eller är det så att vissa människor föds med mer lämpade egenskaper?  

Holmqvist (2015) har genomfört ett antal studier av stadsdelen Djursholm, som han menar 
genom tiderna producerat fram en mängd inflytningsrika, väl respekterade ledare inom 
Sverige. Holmqvist (2015) menar att ledare i allra högsta grad formas utifrån sin omgivning, 
där rätt utbildning, omvärld, umgänge och närmiljö faktiskt skapar ledare. Om så är fallet, 
påverkas individer till att bli ledare av starka ledarkaraktärer i sin omgivning snarare än av 
ärvda egenskaper?  

Ledarskap är någonting naturligt då vi människor är vana vid att leva i grupp, vilket kräver 
att vissa personer tar på sig ledarroller för att både hemmamiljöer och arbeten ska fungera 
(Jacobsen och Thorsvik, 2014). Det finns åtskilliga definitioner på vad en ledare är. 
Northouse (2010) menar att ”leadership is a process whereby an individual influences a group 
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of individuals to achieve a common goal” (Northouse, 2010, s. 34). Yukl (2013) definierar 
ledarskap som ”The process of influencing others to understand and agree about what needs 
to be done and how to do it, and the process of facilitating individuals and collective efforts to 
accomplish shared objectives” (Yukl, 2013, s. 7). Yukl (2013) menar vidare att ledarskap är 
ett beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras inställning, tänkande och 
uppförande. Även om det finns ett stort intresse inom ledarskapsforskning och att det som 
tidigare nämnts finns starka kopplingar till att familjesituationer påverkar arbetsroller, är det 
dock endast en liten andel forskning som ägnar sig åt och tar upp hur en individ i 
ledarposition i arbetslivet uppfattas och faktiskt verkar i den privata hemmamiljön. Detta 
leder oss oundvikligen till studiens syfte, som var att undersöka arbetsledares upplevelser av 
ledarskap i privatlivet, samt hur de beskriver betydelsen av personlighetsrelaterade faktorer 
och förhållanden för ledarskap i privatlivet. 
 
 
Vad är en ledare?  
 
Många studier har i sina undersökningar satt chefer och ledarskap i kontrast till varandra, 
vilket gör att de finns ett flertal olika definitioner av vad ledarskap egentligen är och hur en 
ledare skiljer sig från begreppet chef. Yukl (2006) menar dock att det finns en gemensam 
komponent hos alla olika definitioner av ledarskap; att det finns en påverkansprocess. Kan 
detta tolkas som gällande även för ledare i privata miljöer skilt från arbetsrelaterat ledarskap? 
Som tidigare nämnts definierar Yukl (2006) ledarskap som en påverkansprocess som en 
person medvetet utövar på andra människor med målet att strukturera aktiviteter och 
relationer. Ledarskap kan kontrasteras mot chefskap, Bass (1990) beskriver chefskap som 
karaktäristiskt för en yrkestitel eller position i en organisation, men där ledarskap är 
karaktäristiskt för en individ. Det är med andra ord möjligt att vara chef utan att uppfattas som 
en ledare, och att vara ledare utan en innehavande chefsbefattning, vilket även är den 
definition som studien har använt som referensram. Även Holmqvist (2015) skriver att en 
ledare nödvändigtvis inte behöver handla om att vara chef utan snarare om möjligheten till 
inflytande, möjlighet att påverka och att helt enkelt att få en plats i debatten. Han refererar 
vidare till ledare som de anställningsbara, som i allra högsta grad har möjligheter att påverka 
människors liv (Holmqvist, 2015). Som tidigare nämnts har ledare i tidigare forskning 
kopplats samman med att ha en hög tro på sin förmåga.	
 
 
Tron på den egna förmågan 
 
Tron på den egna förmågan [self-efficacy] definieras av Bandura (1977) som människors 
tilltro till sin egen förmåga att hantera och genomföra olika typer av uppgifter och speglar 
individens tillit till kapaciteten att uppnå uppsatta mål. En individs tro på sin förmåga är 
därför centralt när det kommer till prestationer och för att klara utmaningar i livet, då det är 
bevisat att en hög tro på sin förmåga resulterar i att i högre utsträckning klara av dessa 
uppgifter och prestationer (Bandura, 1986). Tron på sin förmåga påverkar även individens val 
av aktiviteter, graden av ansträngning som läggs ner på uppgifter och mängden uthållighet 
som individen är beredd att lägga ner för att klara av uppgifter. Detta betyder även att en 
individ med hög tro på sin förmåga i större grad kommer att ta sig an nya utmaningar och 
även arbeta hårdare för att klara av dem. Med detta menas även att en individ med en låg tro 
på sin förmåga, i större utsträckning kommer att avstå från uppgifter och inte vara benägen att 
arbeta lika ihärdigt för en uppgift (Bandura, 1986,1997).  
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Bandura (1986) visar vidare på effekten av att individen formas av egna tidigare 
erfarenheter då dessa erfarenheter finns med och fungerar som en guide för individen. 
Tidigare prestationer som individen åtagit sig och som har lyckats stärker tron på individens 
förmåga, medan misslyckanden i uppgifter har den motsatta effekten. Dessutom anses en 
person med hög tro på sin förmåga ha en bättre kapacitet att hantera misslyckanden i livet 
(Bandura, 1986). Enligt Bandura handlar tron på sin förmåga om individens egen förmåga att 
tro på dess kapacitet att utföra en uppgift och menar att det är resultatet av en 
inlärningsprocess baserat på fyra komponenter. Komponenterna menar Bandura (1997) är (1) 
tidigare erfarenheter, (2) andras erfarenheter, (3) social övertygelse och (4) fysiologiska och 
emotionella tillstånd. Tron på den egna förmågan genom tidigare erfarenheter handlar om att 
individen kan se tillbaka på tidigare situationer den har befunnit sig i och klarat av, för att 
sedan utifrån dessa avgöra om nya situationer är rimliga för individen att lyckas med. 
Ytterligare ett sätt för individen att avgöra möjliga utvägar ur en situation och som är den 
andra komponenten i processen, är att ta lärdom av andras erfarenheter. Bandura (1997) 
beskriver att individen kan ta hjälp av andras erfarenheter för att avgöra om det är rimligt för 
den själv att klara en uppgift, dels som en referensram att jämföra sig mot och dels att ta del 
av som en lärdom. Genom att själv jämföra sig med andra personers framgångar i situationer 
kan individen avgöra sin egen chans att klara uppgifter den står inför, individen kan alltså lära 
sig av andra för att avgöra de möjliga vägarna i en situation. Den tredje komponenten, social 
övertygelse, är ytterligare en viktig beståndsdel i uppbyggandet av den personliga tron på sin 
förmåga, då stöd och uppmuntrande av andra personer i individens omgivning är mycket 
betydelsefullt för hur denna förmåga kommer att utvecklas. Socialt stöd är viktigt genom hela 
individens liv, men kanske allra mest under uppväxten. Bandura (1997) förklarar även att 
fysiologiska och emotionella tillstånd är en viktig komponent i utvecklandet av sin tro på den 
egna förmågan då det är avgörande för om personen kommer att kunna ta till sig information 
till att främja processen (Bandura, 1997). Tron på den egna förmågan har tidigare undersökts 
och studerats ur olika aspekter, dels med avseende på ledarskap. 
 
 
Tron på den egna förmågan och ledare 
 
Utifrån tidigare studiers resultat kan det konstateras att tro på den egna förmågan bland ledare 
i allmänhet antas vara högre i snitt jämfört med individer som inte innehar en ledarroll 
(Bandura, 1997; Yukl, 2006). Med utgångspunkt i Banduras (1986, 1997) forskning har 
Paglis och Green (2002) vidare kopplat ihop tro på sin förmåga med ledarskap, där författarna 
menar att ledare med hög tro på sin förmåga kommer av medarbetare att ses som individer 
som i högre grad tar på sig ledarskapsuppgifter, vara mer motståndskraftiga till nederlag samt 
i högre grad lyfta fram och understryka förändringsperspektiv. Ledarskapsrelaterad tro på sin 
förmåga är en individs egen bedömning av att på ett framgångsrikt sätt ha förmågan att utöva 
ledarskap genom att sätta upp direktiv för en arbetsgrupp och att bygga relationer. Detta för 
att vinna följares engagemang att förändra mål, samt att arbeta tillsammans med sina följare 
för att överkomma eventuella hinder mot den förändring man ledaren vill genomföra (Paglis 
& Green, 2002). Tron på den egna förmågan är alltså en viktig komponent för människor i 
alla typer av ledarroller och betydande för hur denne uppfattas av andra runt omkring. 

Hur kommer det då sig att ledare har en högre tro på sin förmåga än andra? Bandura 
(1997) menar att personliga prestationer är det allra viktigaste källan för uppbyggandet av en 
individs tro på sig själv, men att det även är av stor betydelse att bevittna andra personer då de 
tar sig an utmanande uppgifter för uppbyggandet av denna individuella tro på sin förmåga. 
Detta betyder att föräldrars sätt att tackla utmanande uppgifter och prestationer i hemmet, men 
även situationer som uppstår på arbetsplatsen, kan komma att påverka den tro på sin förmåga 
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som deras barn senare i livet kommer att utveckla. En individs vårdnadshavare spelar således 
en betydande roll i individens utvecklande av sin tro på sin förmåga (Bandura, 1997), bland 
annat på grund av att vårdnadshavaren ofta väljer aktiviteter för barnet i tidig ålder vilket är 
med och utvecklar barnets inledande tro på sin förmåga (Bussey & Bandura, 1999). Detta har 
i sin tur en stor inverkan i hur dessa barn i sina senare tonår tänker kring och planerar sin 
framtid och det påverkar även det karriärsval individen senare kommer göra i livet (Bandura, 
1997). Om tron på den egna förmågan som grundats i barndomen är med och påverkar 
framtida karriärsval, är det även så att denna tro på sin förmåga är med och formar den typ av 
ledarstil individen kan komma att inta? 
 
 
Ledarskapsstilar och multipla roller 
 
Inom ledarskapsforskning finns ett antal ledarskapsstilar en individ kan anta, vilka i sin tur 
har kopplats ihop med och prövats med avseende på en rad olika komponenter och skulle 
kunna antas finnas representerade hos den ledande individen även i privatlivet. Eagly et al. 
(2003) samt Bass (1997, 1998) beskriver tre ledarskapsstilar som presenteras i forskning om 
ledarskap och kön. De ledarskapsstilar som beskrivs är transformativt ledarskap, ett 
relationsbaserat ledarskap där ledaren fungerar som förebild genom att vinna förtroende och 
tillit hos följarna, ett transaktionellt ledarskap, som fokuserar på en utbytesrelation mellan 
ledaren och dess följare snarare än att agera förebild, samt låt-gå-ledarskap, som utmärker sig 
av ett generellt misslyckande av att ta ansvar och ge direktiv (Eagly et al., 2003; Bass, 1997, 
1998). Även om transformativt- och transaktionellt ledarskap skiljer sig åt så menar Eagly et 
al. (2003) att båda stilarna står för ett effektivt ledarskap. Med utgångspunkt i dessa 
ledarskapsstilar med avseende på ledarskap i privatlivet, kan vi anta att ledande individer i 
privatlivet tillåts leda eftersom att de ses som förebilder och alltså bygger sitt ledarskap på att 
skapa djupa relationer snarare än utbytesrelationer? Med det sagt, kan vi säga att individer 
som leder i sitt privatliv i större utsträckning anammar ett transformativt ledarskapssätt och att 
de låts leda även privat just av denna anledning?  

Max Weber var först med att diskutera karismatiskt ledarskap, som är ytterligare en stil 
inom ledarskapsforskning som han tar upp i en diskussion gällande auktoritet. Weber (1947) 
menar att karisma är ett extraordinärt personlighetsdrag som finns representerat och är 
medfött hos endast vissa individer och som får dessa att utmärka sig som ledare för andra 
människor. Weber (1968) menar att karismatiskt ledarskap beskriver en ledare som skiljer sig 
genom deras förmåga att uttrycka en inspirerande vision och genom ett beteende som 
uppvisar en illusion av att det dem gör är utomordentligt. Därför väljer många att följa 
karismatiska ledare, inte endast på grund av deras formella auktoritet utan för deras 
karismatiska karaktär (Weber, 1968). Den karismatiska ledaren besitter med andra ord en hög 
utstrålning, social kompetens och agerar ofta god förebild för sina följare, något som får 
ledarstilen att för det mesta vara ett effektivt sätt att leda på (Conger & Kanungo, 1998).  
Enligt Weber (1968) är karisma något som enbart vissa individer har, medan Beyer (1999) 
argumenterar för att det är ett personlighetsdrag som alla individer föds med i större eller 
mindre utsträckning, och att det således inte är begränsat till endast vissa individer. 

 Även om denna ledarstil kommer med många fördelar, har Conger (1990) valt att 
uppmärksamma att det även finns en mörk sida hos det karismatiska sättet att leda andra. En 
ledare med hög karisma har en hög förmåga att påverka andra människor, vilket kan väljas att 
användas på ett negativt sätt. Däremot, understryker författaren, att det givetvis inte går att 
stämpla en karismatisk ledare som varken ond eller god, utan hur individen använder sin 
karisma är beroende av ledarens egen avsikt (Conger, 1990).  
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Eagly et al. (2003) har studerat skillnader i ledarskapsstilar bland kvinnor och män med 
huvudsyftet att jämföra transformativt-, transaktionellt- och låt-gå-ledarskap med avseende på 
könsskillnader. Eagly et al. (2003) visade, precis som en tidigare studie av Bass (1997,1998), 
att framförallt män tar till sig antingen det transaktionella- eller låt-gå-ledarskapet medan 
kvinnliga ledare i större utsträckning än manliga anammar den transformativa 
ledarskapsstilen. Detta kan ha en förklaring i att kvinnor använder en transformativ ledarstil 
som ett medel att överkomma eller förhindra dilemmat av att könsrollen kommer i konflikt 
med ledarrollen, alltså att förhindra det faktum att deras könsroll hindrar dem från att kunna 
möta kraven för deras ledarroll (Eagly et al., 2003). Finns denna effekt även att se bland 
ledare i privatlivet eller är könsskillnader bland ledarskapsstilar inte representerade på samma 
sätt när vi pratar om ledare utanför arbetet? 

I denna undersökning definieras individens privatliv som den tid som spenderas utanför 
arbetet och med de uppgifter individen själv väljer att ägna sig åt. Idag spenderar anställda 
kvinnor mer tid utanför hemmet och mer tid på arbetsplatsen, och vice versa bland männen 
som spenderar mer tid i hemmet och mindre på arbetet. Detta har gjort att den tidigare djupa 
klyftan mellan hur mycket tid män och kvinnor spenderar med att ta hand om barn och utföra 
hushållssysslor har minskat drastiskt de senaste tjugo åren (Bond et al., 1998). Vi är idag 
alltså ledare hemma oavsett om vi är kvinna eller man. Faktum är att dessa multipla roller 
som kommer med den mer jämställda fördelningen mellan hemmet och arbetet bland könen 
faktiskt fungerar positivt för individens mentala-, fysiska- och relationsbaserade hälsa 
(Barnett & Hyde, 2001). Detta står i stor kontrast mot tidigare forskning inom området, där 
bland andra Parsons och Bales (1955) ansåg att det mest optimala för en fungerande 
familjesymmetri är att mannen ansvarar för arbetet och kvinnan för hemmet. Detta skapar då 
ett gemensamt beroende partnerna sinsemellan, som enligt författarna genererar en stabilitet i 
äktenskapet. En av fördelarna med multipla roller är enligt Barnett och Hyde (2001) att 
individen kan skapa sig en buffert av färdigheter i en roll som används för att motverka 
nederlag i en annan roll. Då Bond et al. (1998) menar att vi har förflyttas oss ifrån den 
stereotypiska arbetsfördelningen för män och kvinnor och istället gått mot en mer hälsosam 
multipel roll för båda könen, är det rimligt att vi därmed även har gått till att snarare tänka 
personlighet och subjektiva egenskaper när det kommer till frågor kring ledarskap.  
 
 
Ledaregenskaper och personlighet 
 
När vi talar om ledaregenskaper och typiska personlighetsdrag hos individer i ledarroller delas 
analysen oftast upp i två riktningar; ledarskapsegenskaper, som Jacobsen och Thorsvik (2014) 
i sin litteratur väljer att benämna som ledardragsteorier, samt färdigheter. Jacobsen och 
Thorsvik (2014) beskriver dessa ledarskapsegenskaper som nära kopplat till personlighet och 
som relativt fasta egenskaper som individen föds med eller blir tillägnande tidigt i livet. 
Färdigheter beskrivs istället som mer fokuserade på just de färdigheter som individen kan 
tillägna sig genom kunskap och erfarenhet, till motsatts från det medfödda. Studier om 
ledarskapsegenskaper är en tradition inom ledarskapsforskning som har sitt fokus på de 
personlighetsdrag som skiljer goda ledare från mindre bra ledare. Dessa egenskaper har fått en 
enighet i femfaktormodellen, en modell som beskriver personlighetsdrag som är viktiga och 
starkt kopplade till ledarskap. Dessa fem faktorer är; (1) Neruroticism, (2) Extraversion, (3) 
Öppenhet, (4) Sympatiskhet samt (5) Samvetsgrannhet (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Faktorn 
neruroticism påvisar benägenheten att vara nedstämd och deprimerad, att uppleva negativa 
tillstånd som ångest, fientlighet, självmedvetenhet, impulsivitet och sårbarhet. Jacobsen och 
Thorsvik (2014) menar att goda ledare har låga nivåer av detta personlighetsdrag och att de 
därmed inte är särskilt stresskänsliga, utan att de har en hög känslomässig mognad. Vidare 
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beskrivs extraversion som en tendens att vara självsäker och social, att ha positiv energi som 
gör att personen söker sig till nya utmaningar och stimulerande uppgifter. Goda ledare är 
socialt orienterade och söker sig alltså till nya utmanande uppgifter som stimulerar dessa, de 
har även en stark självtillit. Öppenhet är den faktor som står för den benägenhet en individ har 
till att vara fantasifull, att ha en liberal värdegrund, att tycka om nya upplevelser och vara 
estetiskt intresserad. En god ledare har just öppenhet som egenskap och är mer mottagliga för 
nya erfarenheter. Sympatiskhet, menar forskarna, beskriver den vilja att stödja och hjälpa 
andra människor och är ett personlighetsdrag som goda ledare har väldigt mycket av. Även 
den femte faktorn, samvetsgrannhet, innebär att arbeta ordnat och målinriktat på ett noggrant 
sätt. Det är något som goda ledare har hög grad av, vilket gör att de är personer som är 
grundliga, plikttrogna, har hög aktivitetsnivå samt är motiverade av viljan att lyckas med det 
den tar för sig (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Samtliga av dessa faktorer visar sig ha stor 
betydelse för om en individ väljer en ledarkarriär, för vilka ledare som kommer att 
funktionera väl som ledare, ifall personen kommer att avancera i sin karriär till mer 
ansvarsfulla ledarpositioner samt för vilka som kommer att lyckas som toppledare (Judge et 
al., 2002; Bono & Judge, 2004). Resultat från tidigare forskning visar att faktorn extraversion, 
den faktor som påvisar den benägenhet individen har till att vara social, fylld av positiv 
energi, viljan att ta sig an utmanande uppgifter samt att ha stark tro och tillit till sig själv, 
starkast relateras till ledarskap, samt har en låg grad av neruroticism, vilket betyder att de 
tänker igenom beslut innan de agerar (Yukl, 2013; Northouse, 2013). Som tidigare nämnt 
menar Holmqvist (2015) att det i allra högsta grad går att tillägna sig vissa ledaregenskaper 
via färdighetsträning, att det i faktum är just så det går till när den miljö vi är uppväxta i 
skapar och formar individer till att senare bli ledare.  

Utöver personlighetsdrag och egenskaper har även generell intelligens (IQ) studerats med 
avseende på ledare och resultaten visar att ett annat genomgående drag hos goda ledare är att 
de är mer intelligenta jämfört med andra ledare. Faktum är att Antonakis (2004) menar att IQ 
är ett av de mest betydelsefulla dragen när vi talar om vad som skiljer goda ledare från övriga 
individer i en ledarposition. Dock finns det forskare som på senare år mer och mer börjat 
intressera sig för studier av social och emotionell intelligens i frågan som rör det goda 
ledarskapet och menar att dessa former av intelligens är mer betydelsefulla än IQ vid 
avgörandet om hur pass framgångsrik en individ kommer bli som ledare. I detta sammanhang 
står social intelligens för individens förmåga att förstå vad en särskild situation den befinner 
sig i kräver, för att i sin tur kunna hantera andra människor men även om förmågan att 
därefter kunna agera efter vad som krävs i situationen (Gardner, 1995). Den sociala 
intelligensen hos ledare är viktig då den inte endast innefattar samspel och kommunikation, 
utan även hur ledaren framstår som symbol både i och utanför organisationen. Det som 
kännetecknar en ledare med hög social intelligens är just förmågan och strävan efter att ändra 
beteende beroende på vad situationen kräver. Social intelligens står således för en flexibilitet i 
beteendet och en förståelse för vilken effekt de har på andra människor. Den emotionella 
intelligensen beskriver individens förmåga att förstå och kontrollera känslor, vilket kan ses i 
färdigheter som självmedvetenhet, empati och självkontroll. Självmedvetenhet behöver 
ledaren för att själv få insikt i hur ens förhållningssätt i situationer egentligen är präglade utav 
ens egna behov samt för att medvetengöra hur lätt det är att reagera på bestämda sätt i 
vardagliga händelser. En god självmedvetenhet är därför viktig att ha för att ledaren ska bli 
bättre på att hantera de relationer personen omger sig med. Att ha en empatisk förmåga 
betyder att kunna förstå och sätta sig in i vad andra människor känner, och självkontroll 
handlar om att inte agera impulsivt i situationer utan anta ett beteende som lämpar sig i 
situationen en befinner sig i. Emotionell intelligens har flertal fördelar för ledare, bland annat 
för att lösa komplexa problem, anpassa beteenden och hantera krissituationer (Jacobsen & 
Thorsvik, 2014). I och med att de olika teorierna pekar på att det behövs olika förmågor som 
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generell-, social- och/eller emotionell intelligens för en framgångsrik ledare är det kanske 
rimligt att anse att en del personer är lämpligare än andra att inta ledarpositioner.  

Kompletterande till ledarskapsforskningen av personlighetsdrag och dess betydelse för 
lyckat ledarskap presenteras ofta färdigheter som en dimension för hur väl ledare lyckas med 
att leda (Yukl, 2013). Med färdigheter menas det som tillgodosetts utav ett lärande snarare än 
genetiska förmågor. När vi talar om ledarskapsfärdigheter delar vi ofta in dessa i tre 
huvudkategorier; personliga-, mellanmänskliga- samt grupporienterade färdigheter. 
Personliga färdigheter speglar förmågan att kunna lösa problem och hantera stress och i 
senare forskning även de tekniska- och analytiska färdigheter som idag har blivit nödvändiga 
för ledare i organisationer på grund av förmågorna som behövs i de alltmer komplexa och 
dynamiska ramvillkor. Dessa ”nya” förmågor handlar främst om att kunna förstå metoder och 
processer som behövs vid problemlösning, samt frågan att kunna analysera information för att 
kunna lösa problem (Whetten & Cameron, 1998).  

Den viktigaste dimensionen när vi talar om sociala interaktioner är status (Ganzeboom & 
Treiman, 1996). En individs strävan efter att uppnå status och makt ses av vissa forskare inom 
området som ett primärt och universellt mänskligt motiv (Hogan & Hogan, 1991). 
 
 
Dominans och makt 
 
Individer med högre grad av dominans som personlighetsdrag har bevisats erhålla mer 
inflytande hos andra vid möten ansikte-mot-ansikte jämfört med människor som har en lägre 
grad av dominant personlighet. De talar mer, har högre kontroll över grupprocesser och har 
övertag i beslut som ska tas. Detta inflytande ger ofta dessa individer ledande roller i sociala 
sammanhang (Judge et al., 2002). En förklaring till att dominanta individer ofta får eller tar 
ledande positioner skulle kunna tänkas förklaras genom att de antingen är motiverade att leda 
eller att de får andra med sig genom tvång, men fungerar detta som en fullständig förklaring? 
Anderson och Kilduff (2009) har analyserat individer med hög dominant personlighet med 
avseende på ledarskap och menar att dessa individer ses som mer kompetenta av andra 
människor runt omkring dem, och att detta i sin tur är anledningen till att de får förtroendet att 
leda även om de inte alltid behöver veta bäst. Van Vugt (2006) däremot, argumenterar för att 
det inte är tillräckligt för en ledare att endast besitta social kompetens för att andra ska låta 
individen ta en ledande roll. Saklig kunskap om den uppgift som ska genomföras är även det 
ett krav för att andra ska se individen som en kompetent ledare. Författaren menar vidare att 
om en individ i en ledarroll saknar kunskap och kompetens om uppgifter kommer denne att 
snart förlora förtroendet att leda hos följarna (Van Vugt, 2006). I studien som Anderson och 
Kilduff (2009) genomförde visade resultatet att dominanta personer har ett särskilt beteende 
som gör att de uppfattas som mer kompetenta än vad de kanske är, men som är tillräckligt för 
att hjälpa dem klättra i sociala hierarkier. De menar således att saklig kunskap om uppgiften 
inte behövs förutsatt att ledarnas beteende övertygar andra om att de är kompetenta för 
ledarrollen (Anderson & Kilduff, 2009). Dominanta personer får alltså ofta rollen som ledare i 
sociala sammanhang, även om detta inte behöver betyda att de är kompetenta eller ens särskilt 
lämpade för uppgiften.  

Ganzeboom och Treiman (1996) menar att status är den allra viktigaste dimensionen när vi 
talar om sociala interaktioner. Att uppnå status och strävan efter makt anses av vissa forskare 
som ett primärt och universellt mänskligt motiv (Hogan & Hogan, 1991). Men finns det 
individer som i högre grad strävar efter makt än andra? Enligt en studie av Judge med 
kollegor är det individer med egenskaper som extraversion, dominans och avsaknaden av 
blyghet som främst associeras med uppnående av status (Judge et al., 2002). Kompletterande 
till det har Harms et al. (2007) i sin studie kunnat visa att individer som generellt sett tänker 
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högt om sig själva är individer som i högre utsträckning även tycker att de har mer makt och 
kontroll över sitt liv och sin omgivning. Således spelar individens beteende, målmedvetenhet 
och utstrålning en stor roll för i vilken utsträckning den kommer att erhålla makt och uppnå 
status (Harms et al., 2007).   
 
 
Ledare utifrån arv eller miljö? 
 
Så som nämnts tidigare har Holmqvist (2015) genomfört ett antal studier av stadsdelen 
Djursholm, varifrån han menar en mängd inflytningsrika, väl respekterade ledare inom 
Sverige har fostrats och kommer ifrån. Holmqvist (2015) menar att ledare i allra högsta grad 
formas utifrån sin omgivning, där rätt utbildning, omvärld, umgänge och närmiljö faktiskt 
skapar ledare. Plomin (1994) har studerat syskon med samma föräldrar som även haft samma 
uppväxtförhållanden. Han menar utifrån sin studie att syskons olika beteenden kan förklaras 
50-70 procent utifrån den miljö som de inte delar snarare än utifrån genetiska skillnader.  
Enligt dessa teorier påverkas individer att bli ledare av starka ledarkaraktärer i sin omgivning 
snarare än av genetiska egenskaper. Det finns teorier som istället menar att vissa individer 
föds med vissa ledarattributattribut och egenskaper som i sin tur gör individen till en naturlig 
ledare. Dessa teorier menar alltså att det finns individer som bättre lämpar sig till att vara 
ledare än andra i och med de förutsättningar de föds med oavsett miljö (Yukl, 2006). Här 
argumenteras för att Holmqvist (2015) menar att vi går mot ett samhälle där sociala, estetiska 
och kommunikativa förmågor sätts högst när det handlar om anställningsbarhet och att bli 
ledare och att vi därför i det närmaste kan producera fram ledare, och där samhällen som 
Djursholm ses som en förebild för detta. Holmqvist (2015) menar att allt i Djursholm från hur 
vackra välpolerade husen är, hur man rör sig, hur man lär sig prata och till och med hur man 
äter en smörgås skapar ledare i ungdomar på Djursholm. Det ger människorna där en vilja om 
att leda, driva, lyckas och att bli bäst på vad man gör oavsett vad det handlar om. Holmqvist 
(2015) använder ord som ”aura” och ”strålglans” för att beskriva att människorna där upphöjs 
till en form av ledarstatus. Även om området är rikt och det är svårt att ta sig in på 
bostadsmarknaden där utan ett avseende kapital så påstår Holmqvist (2015) att det inte i första 
hand är pengar som avspeglar detta, tvärtom att det snarare handlar om samhällets kultur, 
värderingar och om att samhället bygger på en outtalad norm som är att lyckas och bli bäst. 
Som tidigare nämnt så menar istället både Weber (1968) och senare Beyer (1999) att karisma 
alltså den ”strålglans” och ”aura” som Holmqvist (2015) beskriver är ett personlighetsdrag 
som människor föds med snarare än utvecklar utifrån sin sociala miljö. Weber menar dock att 
karisma är något ovanligt och högst extraordinärt som endast är några få förunnat och som på 
så vis gör vissa till goda karismatiska ledare, medan Beyer (1999) skriver att alla individer 
föds med en större eller mindre dos av karismatisk personlighet.  

Holmqvist (2015) menar att Djursholm är en ”konsekrati”, som han beskriver är ett 
samhälle där din estetiska excellens och sociala förmåga ger dig makt. Denna sociala förmåga 
anses väga tyngre i dagens Sverige än tidigare, där en så kallad ”meritokrati” med 
intellektuell färdighet och flit gav dig möjligheter till att påverka. Antonakis (2004) menar 
istället att generell intelligens (IQ) studerats med avseende på ledare och resultatet visar att ett 
genomgående drag hos goda ledare är att de är mer intelligenta jämfört med andra ledare. 
Faktum är att IQ är ett av de mest betydelsefulla dragen när vi talar om vad som skiljer goda 
ledare från övriga individer i en ledarposition (Antonakis, 2004). Jacobsen och Thorsvik 
(2014) anser avslutningsvis att en god ledare är en produkt av både ärvda genetiskt fasta och 
medfödda egenskaper som egenskaper som tillskrivna i faser tidigt i livet samt specifika 
färdigheter som kan läras och på så vis formar ledare i uppväxten och även senare i livet.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Jacobsen och Thorsvik (2006) skriver som tidigare nämnt att både hemmamiljöer och arbeten 
kräver att vissa individer tar på sig ledarroller för att vardagen ska fungera. Utifrån detta är 
det viktigt att studera gruppen professionella ledare för att få mer inblick i om det är så att 
ledare på arbeten även leder hemma. Denna information skulle i så fall kunna ge oss en större 
förståelse för ifall dessa människor går in i en arbetsroll skild från sin person, eller ifall ledare 
har fasta ledaregenskaper och attribut som gör att personen tar en ledande roll oavsett kontext 
och då även i hemmet. Denna kunskap kan komma till nytta i alla typer sociala interaktioner 
innefattande allt från familjerelationer till rekrytering av ledare. Därför är syftet med studien 
att undersöka arbetsledares upplevelser av ledarskap i privatlivet, samt hur de beskriver 
betydelsen av personlighetsrelaterade faktorer och förhållanden för ledarskap i privatlivet. 
Studien använde sig utav en kvalitativ ansats för att kunna fånga intervjupersonernas 
individuella upplevelser, känslor och tolkningar. 

Studien behandlar översiktligt frågan om det förekommer en könsskillnad mellan män och 
kvinnor med avseende på ledarskap i privatlivet. Detta är dock inte huvudfokus. Då gränsen 
mellan arbete och privatliv alltmer suddas ut blir följden att människor får ökade 
prestationskrav och en ökad stress i livet (Allvin, 2006). Ledare har ofta ett stort ansvar på 
arbetet och därför kan det vara så att denna grupp människor också tar samma typ av ansvar i 
privatlivet. Undersökningsledarna valde därför att undersöka privatlivet då det fanns ett flertal 
studier som undersöker hur hemmiljön påverkar arbetsprestationen samt hur arbetet kan 
påverka människor hemma, men det fanns inte mycket forskning som visar ifall människor 
som har eller tar en ledande roll på arbetet intar samma roll hemma kopplat till personliga 
egenskaper.  

 Det fanns därför även ett intresse av att se ifall det förekom några gemensamma 
egenskaper eller drag hos våra intervjupersoner. Författarna försöker fylla en kunskapslucka 
gällande gruppen ledare som kan vara intressant för vidare forskning gällande beteende och 
sociala interaktioner men även för vidare forskning inom ledarskap. Undersökningen mynnar 
därför ut i följande frågeställningar:  

1. Hur upplever individer som i arbetet har en ledarposition sin ledarroll i privatlivet? 
2. Hur uppfattar ledare tron på sin förmåga i privatlivet? 
3. Vilka aspekter av personlighetsegenskaper bidrar till att individer tar en ledarroll i 

privatlivet? 
4. Hur upplever individer i en ledarroll att de tillgodosett sig ledaregenskaper?  

 
 

Metod 
 

Deltagare 
 

Deltagarna bestod av 12 personer, varav sex män och sex kvinnor. Samtliga hade under 
intervjun en tjänst som innefattade ledarskap med personalansvar inom olika branscher men 
jämt fördelade mellan könen över den privata och offentliga sektorn. De branscher som fanns 
representerade var vård och omsorg, landsting, industri samt byggbranschen. Urvalet var en 
kombination av tillgänglighet och handplockat urval. Deltagarna handplockades med kriterier 
på yrke, tillhörighet till den offentliga eller privata sektorn, kön och att samtliga respondenter 
skulle ha familj. Deltagarna var mellan 33 och 64 år gamla. De sex intervjupersonerna inom 
den privata sektorn var en 48-årig man som arbetar inom teknisk industri, 37-årig man, 
personalvetare inom industri, en 42-årig man, socionom inom vård och omsorg, 38 årig 
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kvinna, beteendevetare inom byggbranschen, 55 årig man inom teknisk industri samt en 33 
årig kvinna, beteendevetare inom vård och omsorg. De sex deltagare som arbetade inom den 
offentliga sektorn var en 36 årig sjuksköterska, en 45 årig man, civilingenjör som arbetar med 
rekrytering, 56 årig kvinna och civilekonom, 47 årig kvinna inom rekrytering, 64 årig 
barnmorska samt en 35-årig kvinna inom rekrytering. 
 
 
Material 
 
I studien använde författarna sig av samma intervjuguide till samtliga 12 intervjuer som alla 
var semistrukturerade med ett syfte om att besvara de underliggande forskningsfrågorna. 
Frågorna var halvöppna, vilket enligt Bryman (2011) ger deltagarna en möjlighet till att öppet 
uttrycka sina känslor och åsikter utan större påverkan från intervjuarna Ålder samt kön 
antecknades och intervjuguiden innehöll inledande frågor rörande fritidsintressen och 
familjesituation och övergick sedan till varför intervjupersonerna själva trodde att de idag 
hade en ledarposition. De fick sedan besvara frågan om de själva ansåg att de var ledare även 
privat. På vilket sätt och varför de ansåg att de var eller inte var ledare i privatlivet. De fick 
även besvara frågor som rörde hur de löser konflikter eller problemsituationer som uppstår i 
privatlivet, hur de hanterar misslyckanden, hur de hanterar kritik samt om vad självkänsla var 
för dom och vad de själva ansåg att de hade för självkänsla. Allt för att få en uppfattning om 
respondenternas tro på den egna förmågan. Intervjupersonerna fick även beskriva hur de 
själva upplevde sina olika egenskaper och frågor ställdes gällande om de själva ansåg sig vara 
dominanta, ödmjuka och viljestarka. Frågor ställdes även kring hur de trodde att andra 
uppfattade dem. Dessa frågor ställdes med intention att se ifall det fanns gemensamma 
egenskaper bland respondenterna. Intervjuguiden innehöll även frågor där respondenterna fick 
berätta om deras egenskaper hade förändrats sedan barndomen och på vilket sätt för att få en 
bild av om och i så fall hur uppväxten hade format deltagarna. Mobiltelefon, papper och 
penna inklusive en intervjuguide var de enda hjälpmedel som användes. 
 
 
Procedur 
 
De 12 deltagarna kontaktades först över telefon där de informerades om studiens syfte för en 
tilltänkt intervju samt att de blev tillfrågade om sin mailadress. Därefter mottog samtliga ett 
missivbrev via mail där de återigen informerades om studiens syfte, vilka författarna var och 
där de blev tillfrågade om sitt deltagande i form av en intervju. De informerades om att båda 
författarna skulle medverka samt att intervjun skulle bandas och förväntades vara ca 45 min 
lång. Vidare gavs även information att allt material skulle behandlas konfidentiellt, att 
deltagande var frivilligt och de närsomhelst under studiens gång kunde välja att avbryta sin 
medverkan. Missivbrevet innehöll även kontaktuppgifter till författarna samt till deras 
handledare ifall frågor skulle uppstå. I missivbrevet informerades det om att 15 intervjuer 
skulle genomföras, men på grund av mättnad genomfördes endast 12. Samtliga 12 
respondenter tackade ja till medverkan och fick själva välja plats för intervjun, de 
intervjupersoner som hade möjlighet att ses valde samtliga att ses hos dem. Resterande som 
bodde på ute i landet och som inte hade möjlighet att ses personligen, intervjuades över 
telefon med hjälp av face-time för att på så vis få ögonkontakt. En intervjuguide användes på 
samtliga intervjuer men provades först på en respondent för att på så vis avgöra att frågorna 
var relevant förankrade i syftet samt att det angivna tidsspannet var korrekt innan det sedan 
användes för de resterande deltagarna. Denna intervju analyserades inte och intervjuguiden 
ändrades inte efter denna nämnvärt. Intervjuerna inleddes med att återigen informera kring 
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syftet samt etik kring intervjun. Intervjuerna startade med en förfrågan om ifall samtalet fick 
bandas med hjälp av mobiltelefon, varpå en inspelning startades efter att samtliga 
intervjupersoner gav sitt medtycke. Vid samtliga intervjuer turades författarna om att ha 
huvudansvar över att leda intervjuerna och att sköta inspelning samt anteckna med hjälp av 
block och penna. Författarna bytte sedan uppgifter vid nästa intervju. Båda författarna 
medverkade på detta vis vid samtliga intervjuer, där de turades om att leda intervjuerna 
medan den andra antecknade. 
 Intervjuaren ställde ibland följdfrågor som berätta mer eller hur menar du då för att 
fördjupa svaren eller med syfte att hjälpa respondenten när de hade svårt att svara. 
Intervjuaren avrundade intervjun efter ca 30 minuter genom att fråga respondenten om de 
hade några frågor eller något att tillägga till intervjun och på så vis lämna utrymme för 
ytterligare kommentarer. Intervjuaren tackade sedan för medverkan och avslutade 
inspelningen, det fanns då utrymme att ställa ytterligare frågor till forskarna. 
 
 
Databearbetning 
 
Den analys som gjordes höll inledningsvis en induktiv ansats, då den kunskap och fakta som 
samlades in härstammade helt från empirin och kunde generera teorier.	Slutet av analysen 
övergick dock till en mer deduktiva ansats, då tidigare teorier fanns med i analysen och gav 
resultat av redan etablerade begrepp (Jacobsen, 2002). Detta resulterade i en analys som var 
av både induktiv och deduktiv karaktär. Samtliga 12 intervjuer delades upp och 
transkriberades ordagrant utav båda intervjuarna och resulterade i mellan sex till tolv sidor 
text per intervju. Texten bearbetades sedan genom att intervjuarnas frågor, respondenternas 
upprepningar och all oväsentlig information i intervjuerna togs bort, långa uttalanden gjordes 
kortare och huvudinnebörden omformulerades i färre ord (Kvale & Brinkman, 2009). Denna 
process av meningskoncentrering gjordes efter varje enskild intervju och i flera omgångar tills 
dess att intervjuerna landade på runt 300 ord vardera. Transkriberingarna och de 
meningskoncentrerade texterna lästes igenom och kontrollerades ett flertal gånger vardera för 
att se till att ingen viktig information hade missats vid reduceringen av texterna samt för att få 
en känsla av att helheten och meningen i intervjuerna fortfarande är desamma trots 
meningskoncentrering. Därefter omformades texten för varje enskild intervju till en lista 
bestående av ord eller korta meningar, där varje punkt i listan bestod av meningsbärande 
information. Listan för vardera intervju lästes igenom för att återigen ta bort eventuella 
upprepningar, slå samman eller förena vissa meningar med liknande innebörd samt för att ta 
bort information som inte var väsentligt för det syfte studien hade. Listorna kokades ner till 
ungefär 28 till 30 punkter vardera. Därefter började processen med att leta efter 
meningsbärande teman och kategorier enligt Kvale och Brinkmans (2009) metod för kodning 
av kvalitativa forskningsintervjuer. Detta gjordes genom att varje intervjus lista med 
komponenter slogs samman till en gemensam tabell, där varje listpunkt representerades i en 
varsin kolumn. Här inleddes arbetet med att upptäcka förekomster av meningsbärande 
komponenter hos varje intervju, vilket gjordes genom att gå tillbaka till dels de ursprungliga 
transkriberingarna och dels meningskoncentreringarna. Detta för att sätta ett kryss för vardera 
intervju som tog upp eller berörde komponenterna som fanns representerade i tabellen. 
Samtliga intervjuer analyserades utav båda författarna och tolkningarna diskuterades i flera 
omgångar för att få en enhetlig analys. I tabellen presenterades även procentenhet för antalet 
förekomster av varje komponent. Kodningen fortsatte genom att slå samman komponenter 
som visade på samma ämne och därmed förena kryssen så att procentenheten för de 
komponenterna ökade. Vissa av komponenterna enades genom att ett nytt paraplybegrepp 
ersattes för samtliga berörda komponenter. När arbetet med upptäckandet av uppkomster var 
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fullständigt gjordes en övergripande bedömning av vilka begrepp som ansågs 
meningsbärande. Analysen resulterade i att de komponenter som inte hade nämnts i minst 50 
procent av intervjuerna togs bort då dessa inte ansågs vara relevanta nog för att besvara 
studiens frågeställningar. I detta skede i processen togs fyra teman fram med vardera ett 
flertal underkategorier som tillsammans sammanfattar och tydliggör studiens frågeställningar 
och syftet med intervjuerna. De teman som framkom av intervjuanalysen var: Att tro på sig 
själv, Social dominans, Socialisering samt Kräver motstånd och måste överbevisas. Till viss 
del gjordes en deltagarvalidering där 3 av deltagarna fick ta del av och kunde bekräfta 
resultatet. Samtliga intervjuer tolkades först separat av undersökningsförfattarna och dessa 
tolkningar diskuterades sedan sinns emellan för att stärka den interna validiteten. Teman och 
dess tillhörande underkategorier presenteras i Figur 1 och i Tabell 1, som även förklaras 
djupare i resultatdelen. 	
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Schematisk framställning av databearbetningen. 
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Tabell 1 
Underkategorier till teman 
 
Kategorier 

 
Tema 

 
Förekomst av kategorier 

(%) 
   
Ledare privat  Social dominans 92 
Tycker om att bestämma Social dominans 92 
Tar initiativ om inget 
händer och är drivande 

Social dominans 83 

Kan uppfattas som 
dominant 

Social dominans 100 

Talar om vad jag tycker 
och tänker 

Social dominans 67 

   
Ledare har makt Kräver motstånd och måste 

överbevisas 
92 

Andra får leda om de är 
tillförlitliga 

Kräver motstånd och måste 
överbevisas 

75 

Tar kritik om den är 
befogad 

Kräver motstånd och måste 
överbevisas 

100 

Kan ändra uppfattning 
givet argument 

Kräver motstånd och måste 
överbevisas 

100 

Diskussionslysten Kräver motstånd och måste 
överbevisas 

75 

Tar initiativ till att lösa 
konflikter 

Kräver motstånd och måste 
överbevisas 

83 

   
Självkänsla är att tro på 
mig själv 

Jag är bra 75 

Har i grunden en bra 
självkänsla 

Jag är bra 92 

Självkänsla från 
barndomen  

Jag är bra 83 

Tar inte misslyckanden 
som ett misslyckande 

Jag är bra 50 

Överkommit motstånd  Jag är bra 50 
   
Haft ledande förebilder Socialisering 66 
Ledare som barn Socialisering  50 
Lyhörd och reflekterande Socialisering  83 
I grund och botten samma 
egenskaper 

Socialisering  58 

 
 

Resultat 
 

Utifrån 12 enskilda intervjuer där respondenterna som är ledare inom olika branscher fritt har 
besvarat undersökningens frågeställningar, har svaren sammanställts till fyra teman. Dessa 
teman var Social dominans, Kräver motstånd och måste överbevisas, Jag är bra samt 
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Socialisering. De fyra temana hade sammanlagt 20 underliggande kategorier som redovisas 
ovan. Dessa teman samt dess underkategorier beskriver hur respondenterna själva upplever 
undersökningens frågor och redovisas även nedan i löpande text. Frågeställningen ”Hur 
upplever individer som i arbetet har en ledarposition sin ledarroll i privatlivet?” besvaras 
utifrån tema Social dominans samt Kräver motstånd och måste överbevisas. Frågeställningen 
”Hur uppfattar ledare tron på sin förmåga i privatlivet?” besvaras utifrån tema Jag är bra. 
Frågeställningen ”Vilka aspekter av personlighetsegenskaper bidrar till att individer tar en 
ledarroll i privatlivet?” besvaras utifrån temat Kräver motstånd och måste överbevisas. 
Frågeställningen ”Hur upplever individer i en ledarroll att de tillgodosett sig 
ledaregenskaper?” besvaras utifrån tema Socialisering. 
 
 
Tema Social dominans  
 

Temat social dominans beskriver att samtliga respondenter visar sig vara mer eller mindre 
ledande även i privat miljö. Endast någon tyckte att det var skönt att inte leda på fritiden med 
tanke på att det krävdes på arbetet, det visade sig dock att dessa oftast ändå ville vara med att 
bestämma, leda och styra när det kom till saker som de ansåg sig vara viktiga. Temat har fått 
fem underkategorier, vilka presenteras nedan. 
 

Ledare privat. Samtliga arbetade som ledare och 11 personer såg sig själva som ledare 
även privat. ”Att vara en ledare privat kommer ganska naturligt”, ”Delvis så är jag nog ledare 
även hemma privata, det blir man nog automatiskt”. Många var aktiva och tog en ledande roll 
i organisationer och föreningar privat och även om några ansåg att det var skönt att slippa 
vara ledande hemma med tanke på arbetet så kände flertalet att det var svårt att inte inta den 
rollen när det väl krävdes. ”Det är ganska skönt o inte alltid vara den ledande, man behöver 
slappna av också men sen så är det svårt att inte ta på sig den rollen i vissa sammanhang där 
det verkligen behövs”, ”Är det så att andra har något bättre förslag, så visst! Är det så att inget 
händer så kommer jag ta initiativ, det har jag alltid gjort”.  
 

Tycker om att bestämma. Hela 11 respondenter trivdes i rollen som bestämmande och ville 
gärna ha det på sitt sätt eller iallafall få vara en del av bestämmandeprocessen privat, när det 
kom till saker som de själva ansåg vara viktiga. De ville ofta bestämma för att ha kontroll och 
ordning och var medvetna om att det kunde vara både på gott och ont och att andra kunde 
uppfatta det som besvärligt. ”När det gäller vissa saker så har jag en form av kontrollbehov, 
övertygad om att min fru skulle klara av men gör gärna det, jag vill ha kontroll”. 
 

Tar initiativ om inget händer och är drivande. Vid tillfällen när ingen annan tog initiativ 
var 10 av intervjupersonerna drivande i att ta tag i situationen, fördelade uppgifter och såg till 
att saker blev gjorda även i sin privata miljö. Beroende på situation så kunde de vara rastlösa 
när inget hände och dem tyckte om att ha rollen som drivande samt var inte rädda för att 
prova nya lösningar. ”I sammanhang där folk kanske inte visar framfötterna eller tar för sig så 
är jag den som, som kanske går först”.  
 

Kan uppfattas som dominant. Samtliga 12 respondenter sa att de antingen som en 
självklarhet kunde tänka sig att dem av andra uppfattas som dominanta eller att dem inte ville 
tro det men ändå inte avvisade att andra i deras närhet skulle kunna uppfatta dom som 
dominerande för att de tog plats, var framträdande och styrande. ”Vissa kanske ser på en som 
dominant bara för att man kanske pratar mycket i sammanhanget eller har ansvaret”,  
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Talar om vad jag tycker och tänker. Bland Respondenterna uttryckte 8 att dem var ärliga 
och raka med starka åsikter. Dem ville gärna uttrycka sin uppfattning och de hade nästintill ett 
behov av att dela sina tankar och åsikter för andra även om andra inte behövde hålla med eller 
tycka likadant. ”Får man en fråga så är det nästan så att folk väntar och liksom, men ska inte 
du säga någonting”. 
 
 
Tema Kräver motstånd och måste överbevisas 
 

Respondenterna svarade att det var önskvärt eller till och med viktigt för dem att känna 
motstånd av andra för att känna sig stimulerade. Samtliga intervjupersoner menade dessutom 
att de absolut kunde ändra åsikt eller uppfattning om saker och ting, men att det krävs både 
argument och ny information som de inte tidigare haft för att detta skulle ske. De såg sig även 
som envisa och viljestarka. Temat har fått 6 underkategorier, vilka presenteras nedan. 
  

Ledare har makt. Undersökningen visade att 11 av intervjupersoner ansåg att en ledare har 
makt, vilket gjorde att dem blev lyssnade till och därigenom hade större möjlighet att 
genomföra handlingar. Makt som gav auktoritet och en möjlighet till beslut som både kunde 
hålla tillbaka men även utveckla andra människor. Endast en av intervjupersonerna hade svårt 
att uttala sig om ifall ledande personer har makt i privatlivet. ”Man har ju både någon form av 
makt i det att man uppfattas som en ledare, då är det ju klart att då kan man ju säga saker 
ibland som får större konsekvenser än vad man räknar med”.  
  

Andra får leda om de är tillförlitliga. I 9 av fallen var intervjupersonerna villiga att lämna 
över ansvar eller låta andra personer leda på villkoren att de ansågs vara tillförlitliga, 
trovärdiga eller kompetenta nog. ”Om det är lite sådär lagom vimsigt då försöker jag nog 
styra upp det eller ordna något själv”. Resterande 3 tyckte att det kunde vara skönt ifall andra 
tog kommandot att leda privat. ”Eftersom jag är ledare på jobbet kan det vara skönt när andra 
leder på fritiden, men så kan det ju vara svårt att inte ta på sig den rollen i vissa sammanhang 
där det verkligen behövs”.  
  

Tar kritik om den är befogad. Intervjupersonerna menade att det oftast var jobbigare att få 
kritik i privatlivet än i sin yrkesroll. Samtliga 12 respondenter menade dock att dem kunde 
förstå och hantera kritik om de själva kände att den var befogad men att de hade svårare att 
handskas med kritik om de inte själva ansåg att det fanns några enligt dem, riktiga belägg. 
Deltagarna kände att kritik i privatlivet var mer komplicerat och därför svårare att hantera till 
skillnad från i arbetslivet. ”Kritik har jag inga problem med om den är befogad, när jag får 
förklarat för mig varför det var tokigt, då kan jag ta det”. 
 

Kan ändra uppfattning givet argument. Samtliga 12 respondenter ansåg att de kunde ändra 
uppfattning eller åsikt privat men att det då krävdes överbevisning av andra. Deltagarna 
menade att det för att övertalas krävdes bra argument och förklaringar, att den andra personen 
var mer insatt i ämnet och kunde argumentera för sin sak och på så vis kunde komma med ny 
trovärdig information som de själva inledande hade saknat. Det var för några av deltagarna 
svårare än för andra att ändra uppfattning men väl överbevisade menade samtliga att de kunde 
erkänna sitt fel. ”Blir jag överbevisad att jag har fel, då är jag absolut inte sen att erkänna att 
jag har fel men innan dess, då har jag rätt så är det bara”.  
 

Diskussionslysten. Av de ledare som ingick i undersökningen tyckte 9 om att privat 
diskutera och argumentera med andra. De drog sig inte för och gick gärna in i diskussioner 
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och tyckte om att argumentera gällande ämnen som de själva ansåg var intressanta. ”Jag 
argumenterar gärna för det jag står för, jag är inte den som bara säger ja”. 
  

Tar initiativ till att lösa konflikter. Vid konflikter eller problemsituationer var ledarna 
privat överlag lösningsfokuserade. 10 intervjupersoner kunde säga att de näst intill alla gånger 
tog kommandot till att lösa konflikter som uppstår i privatlivet. Ofta togs initiativ till 
kommunikation som medel för detta. Resterande 2 ville inte gärna ta initiativ till att lösa 
konflikter då de var tvungna att axla den rollen på sina arbeten. ”Jag har alltid tyckt att det är 
viktigt att prata om konflikter, inte sopa saker under mattan”.  
 
 
Tema Jag är bra 
 

I temat Jag är bra berättar respondenterna om hur de själva uppfattar tron på sin egen 
förmåga, att de har en stark självkänsla som blanda annat visas i hur de hanterar motgångar, 
samt vart de tror att deras självkänsla kommer ifrån. Temat har fått fem underkategorier, 
vilket presenteras nedan 
 

Självkänsla är att tro på mig själv. Ledarna redogör för vad de själva anser att självkänsla 
är och 9 av respondenter beskriver en hög självkänsla som en uppfattning av att vara bra och 
att ha stark tro på sin förmåga. En av respondenterna beskriver självkänsla som ”När jag ser 
mig i spegeln så ser jag ja, jag är unik, jag är bra. Jag har gjort bra saker och jag har gjort 
dåliga saker men jag är ändå en bra person, jag har gjort nytta här på jorden för jag är jag. Jag 
är ju unik”. 
 

Har i grunden en bra självkänsla. I stort sett samtliga respondenter, närmare bestämt 11 
stycken beskriver att de har en stark och bra grundläggande självkänsla. I enstaka fall kunde 
deras självkänsla vackla, men det fanns då en bra grund av självkänsla som gjorde att de 
aldrig nådde botten.” Jag tycker jag har en självkänsla som är byggd lager på lager, som ett 
wienerbröd skulle jag säga, så kan det liksom ramla igenom ibland och gå igenom taket men 
då finns det en nivå till där alltid”. 
 

Självkänsla från barndomen. Många återkom i sina svar i frågan vart deras självkänsla 
kom ifrån till en trygghet i barndomen, där de fått vara sig själva, fått göra fel och fått mycket 
kärlek. Av ledarna ansåg 10 personer att deras självkänsla helt eller delvis byggts upp under 
barndomen och många nämnde en frihet av att ha fått vara sig själva. ”Jag har fått en väldigt 
trygg uppväxt men med frihet, vi har verkligen fått vara dem vi är”.  
  

Tar inte misslyckanden som ett misslyckande. Hälften av ledarna uppgav att de oftast inte 
misslyckades och menade då att misslyckanden var ett för starkt ord för att göra misstag. De 
kopplade misslyckanden till att självkänslan tagit skada, något som de inte tyckte att de 
upplevde ofta när de gjorde fel. Det visade sig att hälften av respondenterna inte tog så hårt på 
misslyckanden utan såg det snarare som något som gav nya lösningar, något man tar lärdom 
av för att sedan släppa och gå vidare från. ”Jag är en erfarenhet rikare. Jag tycker inte man ska 
ta misslyckande som ett misslyckande utan att det är ok, jag har misslyckats med det här med 
vad har jag lärt mig? Och ta lärdom av det o sen gå vidare”. 
 

Överkommit motstånd. I intervjuerna uppgav hälften av respondenterna att olika motgångar 
och svårigheter, ibland redan tidigt i uppväxten, idag har gjort dem starkare och format 
självkänslan till det bättre. De menade att de på grund av att de har överkommit och lärt sig 
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hantera olika typer av motstånd nu har blivit starkare vilket gjort att de idag lättare kunde 
hantera motgångar vilket även har höjt tron på deras förmåga. Även att behöva ta ansvar tidigt 
ansåg vissa var en bidragande faktor till det ledarbeteende de kan se hos sig själva idag.  ”En 
del människor kanske bara får glida med, dem har ju fått en bra barndom, bra hela livet, men 
en person som jag har haft bergodalbana, det har förändrat mig, gjort mig starkare”. ”Min 
pappa dog när jag var fem och ett halvt och delvis så kanske jag tror att det kan vara en 
bidragande orsak till att jag idag tar tag i saker”. 
 
 
Tema Socialisering 
  

Det visar sig att intervjupersonerna ansåg att de till stor del hade samma egenskaper idag 
som när de var små, de allra flesta menade dock att framförallt uppväxten har varit en 
bidragande orsak till den personlighet som de har idag. Temat har fått fyra underkategorier, 
som presenteras nedan. 
 

Haft ledande förebilder. Av intervjupersonerna berättar 8 av respondenterna om att de haft 
ledande förebilder i sin uppväxt. Förebilder som på olika vis påverkat och format dem till att 
bli dem personer som de idag är. ”Pappa var en ledare, det var många som såg upp till honom, 
jag såg alltid upp till min pappa, jag såg att han var något, en bra person, duktig på sitt jobb 
och han var duktig med andra människor”. 
 

Ledare som liten. Hälften av respondenterna ansåg sig ha tagit en ledande roll redan som 
barn. De har redan som små tagit ansvar för sin omgivning på olika vis och tagit på sig en roll 
i att styra upp situationer och i att leda andra. ”Jag var nog den som tog kommando eller tog 
initiativ till saker, både i skolan o sen med min syster, jag puffade på henne, jag var en ledare 
fast hon är två år äldre än mig”.   
 

Lyhörd och reflekterande. Respondenterna berättade i 10 av 12 intervjuer att de var väldigt 
intresserade av andras perspektiv och åsikter. Dem ansåg sig vara reflekterade och kunde ofta 
funderade och vända och vrida på saker. ”Det finns inte ett rätt sätt, ett rätt perspektiv, det är 
lite som med politik om man börjar lyssna så kan man hitta någonting som man kan stå 
bakom i nästan i alla partier”. 
 

I grund och botten samma egenskaper. I intervjuerna berättade 7 personer att deras 
egenskaper i grunden var ungefär de samma nu som när de var små. De hade blivit äldre och 
fått mer erfarenhet men de egenskaper som de ansåg var grundläggande och som gjorde dem 
till bra ledare hade alltid funnits där. ”I grund och botten är jag samma person, men med ålder 
erfarenhet och livssituationen har man ju förändrats ganska mycket”.  

 
 

Diskussion 
 

Resultatet tyder på att individer som innehar en ledande befattning ofta även tar en ledande 
roll även i sitt privatliv och att de har en hög tro på sin egen förmåga samt en hög social 
dominans även i sitt privatliv. Resultatet tolkas som att dessa individer uppfattar sig ta en 
ledande roll i privatlivet framförallt utifrån den uppväxt och miljö de har socialiserats från. 
När det kom till frågan ifall det förekom en könsskillnad mellan ledarna ansåg samtliga sex 
kvinnor samt tre av männen att det fanns en viss skillnad mellan könen och på hur man leder, 
dock handlade detta om arbetsrelaterat ledarskap. Bland intervjupersonerna fanns inte någon 
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nämnvärd skillnad på könen med avseende på studiens frågeställningar. 
Syftet med denna studie var att undersöka arbetsledares upplevelser av ledarskap i 

privatlivet, samt hur de beskriver betydelsen av personlighetsrelaterade faktorer och 
förhållanden för ledarskap i privatlivet. Nedan diskuteras studiens tolkning samt metod. 
 
 
Hur upplever individer som i arbetet har en ledarposition sin ledarroll i 
privatlivet och vilka aspekter av personlighetsegenskaper bidrar till detta? 
 
Resultatet av denna studie och svaret på frågeställningen som behandlar ifall ledare på arbetet 
även uppfattar sig anta ledarroller i privatlivet, visade att på att det i de flesta fallen var så att 
intervjupersonerna ansåg sig vara ledare i sitt privatliv och antog följaktligen en ledarroll 
utanför sitt arbete. Detta resultat kopplades ihop och förklarades av temat Social dominans 
samt Kräver motstånd och måste överbevisas, där dels beskrivningen om att individerna 
tycker om att bestämma och att ledarrollen ofta kommer naturligt i deras privatliv innefattas. 
En ledarbefattning i yrkeslivet kommer ofta från en anställning där en förväntad kompetens 
hos ledaren och en uttalad arbetsuppgift att leda skulle kunna fungera som drivkraften, men 
vad gör att dessa människor även väljer att leda även på fritiden? En förklaring skulle kunna 
finnas i Holmqvists (2015) teori om att vissa samhällen fostrar individer till att bli ledare 
genom miljö och att dessa attribut sedan följer individen genom livet, oavsett om det gäller 
situationer i arbetet eller i privatlivet, och att detta skulle kunna vara en anledning till varför 
individerna i denna studie anser sig leda i sitt privatliv. Då undersökningen visat att både 
föräldrar och andra förebilder har varit betydelsefulla för merparten av respondenterna som 
deltog, skulle vi kunna anta att en socialiseringsprocess kan vara en anledning till att 
individerna idag vuxit upp till att bli ledare. Holmqvist (2015) uttrycker att individer som 
formats till ledare via miljö och samhälle upphöjs till att få en viss utstrålning och kan 
jämföras med det Weber (1968) benämner som karisma. Skillnaden är att Holmqvist (2015) 
konstaterar att denna utstrålning kommer från uppväxt och miljö medan Weber (1968) anser 
att karisma är en medfödd egenskap. I denna studie vittnar resultatet om en förklaring som går 
i linje med Holmqvists (2015) teori, då intervjupersonerna ansåg att den sociala miljö har 
förklarats som viktig för de ledaregenskaper och den höga tron på den egna förmågan som de 
har idag. Att dessa individer i större utsträckning har utvecklat ledaregenskaper som 
färdigheter utifrån uppväxt och miljö kan förklara att ytterligare en tolkning av studiens 
resultat att ledarna har en hög grad av karisma och ett karismatiskt sätt att leda i sitt privatliv. 
Denna faktor kan i sin tur antas förklara varför andra ofta följer ledarna och som en förklaring 
till varför ledarrollen ofta beskrivs som att den kommer naturligt. 

I undersökningen beskrivs även hur samtliga individerna i hög eller låg grad medgav att de 
kan uppfattas som dominanta av andra människor och att de ofta gillar att ha kontroll och att 
de tycker om att bestämma i situationer de hamnar i. Frågeställningen om vilka aspekter av 
personlighetsegenskaper som bidrar till att individer tar en ledarroll i privatlivet besvaras i 
resultatdelen utifrån temat Kräver motstånd och måste överbevisas. Egenskapen dominans var 
en av egenskaperna som var betydande och närvarande hos ledarna.  En hög grad av 
dominans som personlighetsdrag gör att individen erhåller mer inflytande hos andra och på så 
sätt får en ledande roll i sociala sammanhang. Flertalet respondenter menar att de även ofta 
talar om vad de tycker och tänker och är raka och tydliga med åsikter, är diskussionslystna 
men kan ändra uppfattning givet argument. Detta skulle kunna tolkas vara med och skapa ett 
beteende som får andra människor att vika undan för att låta individen leda. Parallellt skulle 
resultatet även kunna tolkas som att individerna är vana vid att behöva ta ledarroller och som 
Barnett och Hyde (2001) menar att individerna utifrån sin buffert av färdigheter använder sin 
kunskap för att undvika misslyckanden i andra sammanhang. Författarna tolkar att detta 
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skulle kunna vara ytterligare en förklaring till att dessa individer beter sig ledande privat då 
deras professionella färdigheter gett framgång på arbetet och kanske därför kommer att göra 
det även privat. En alternativ förklaring till detta skulle kunna vara att individerna har en stark 
önskan om att ha kontroll och vilja bestämma baserat på deras sociala dominans, vilket gör att 
de själva, oavsett buffert av färdigheter, utser sig till ledare.  

Som tidigare nämnt finns det vissa egenskaper och personlighetsdrag hos individer som 
främjar ett gott ledarskap och som har inverkan på om individen kommer att välja en framtida 
karriär som ledare (Jacobsen & Thorsvik, 2014; Judge et al., 2002; Bono & Judge, 2004). 
Egenskaper starkt kopplade till individer i ledarskapsbefattningar är enligt Jacobsen och 
Thorsvik (2014) hög extraversion, låg neruroticism, öppenhet, sympatiskhet samt hög grad av 
samvetsgrannhet. I undersökningen visar resultatet på tydliga aspekter av flera av dessa 
egenskaper bland deltagarna. Respondenterna vittnar om en hög tro på den egna förmågan 
och att de inte upplever ett misslyckande som något de tar hårt på, vilket skulle kunna kopplas 
till låg grad av neruroticism. De ansåg sig vara öppna för att ändra sina åsikter, men endast 
om de blev överbevisade med bra argument, vilket ytterliga skulle kunna förklara deras 
dominanta karaktär. Dock var samtliga respondenter beredda att erkänna om de hade fel, 
vilket kan tyda på öppenhet. De uppgav sig i grunden vara säkra på sig själva och att de ofta 
talar om vad de tycker och tänker, vilket kan kopplas till personlighetsdrag som extraversion. 
Majoriteten av ledarna ansåg att de är lyhörda och reflekterande som personer, vilket kan tyda 
på sympatiskhet. Sammanfattningsvis kan således egenskaper och personlighet tolkas som en 
viktig komponent av undersökningens svar på frågeställningen om individerna tar en ledarroll 
i privatlivet. 

Studien påvisade inga resultat om att det skulle föreligga en könsskillnad med avseende på 
ledarskap i privatlivet. I och med att tiden män och kvinnor idag spenderar med att ta hand om 
barn och utföra hushållssysslor är mer jämställd (Bond et al., 1998), skulle en förklaring till 
detta resultat kunna vara att även ledarrollerna i hemmet generellt är mer jämställda. 

Denna studie visade vidare att hälften av respondenterna ansåg sig ha vart ledande även 
under deras uppväxt, merparten ansåg även att de hade ungefär samma personlighet nu som 
när de var barn, vilket stärker Jacobsen och Thorsviks (2014) egenskapsteori samt Beyers 
(1999) teori om medfödda personlighetsdrag. Dock kan detta även vittna om en tidig 
socialisering eller anpassning individerna har genomgått till att bli ledare. Samtidigt visar 
undersökningen på att både föräldrar och andra förebilder har varit betydelsefulla för 8 av de 
12 respondenterna, vilket stärker Holmqvists (2015) teori om att samhällen och miljö skapar 
ledare och kan understryka socialiseringsprocessen som mest betydelsefull till att individerna 
idag vuxit upp till att bli ledare. Sammanfattningsvis ger analysen av intervjuerna 
förklaringen att miljön och den uppväxt som individen haft, allra mest på frågan om vad som 
gör att individerna ofta tar en ledarroll i sitt privatliv. Samtidigt kan vi inte bortse från att 
vissa egenskaper (som dominans) är betydelsefulla och bidragande till detta.  

Utifrån information från både undersökningsresultat och litteraturen kan vi därmed svara 
på frågeställningen att individer med en ledarposition i arbetet även ofta uppfattar sig anta en 
ledande roll i sitt privatliv, samt att detta till största delen beror på socialisering.  
 
 
Hur uppfattar ledare tron på sin förmåga i privatlivet? 
 
Bandura (1977) beskriver individens tilltro till sin egen förmåga att hantera och genomföra 
olika uppgifter samt speglar individens tillit till att klara uppsatta mål. Bandura (1997) samt 
Yukl (2006) har i tidigare undersökningar konstaterat att ledare har en högre tro på sin egen 
förmåga än andra individer. Denna studies samtliga intervjuer understryker den teorin som 
även gällande för ledare i privatlivet. Resultatet presenteras i temat Jag är bra och innehåller 
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både aspekter av självkänsla, upplevelser vid misslyckande samt motstånd som 
respondenterna erfarit.  Bandura (1977) menar att det finns en effekt som påvisar att individer 
använder sig av tidigare erfarenheter som en guide för att bygga upp och stärka sin tro på sin 
egen förmåga. Denna effekt kan påträffas i hälften av respondenternas berättelser, där de 
beskriver att genom de hinder i livet de har överkommit har deras tro på den egna förmågan 
byggts upp och format dem till de är idag. Det skulle även kunna vara så att individerna 
använder sig av sina erfarenheter av att leda de har tillgodosett sig genom deras yrke som en 
guide till tron på den egna förmågan i sitt privatliv, eller vice versa.  
 Intervjupersonerna ansåg sig vidare ha en i grunden stark självkänsla och en hög tro på sin 
egen förmåga även i deras privatliv och menade att deras starka självkänsla främst kommer 
från barndomen. Hälften av ledarna tar inte misslyckanden som ett misslyckande utan mer 
som att de blivit en kunskap rikare, vilket antas visa på en hög tro på den egna förmågan hos 
individerna i denna studie. I resultatet framgår en stark tro på den egna förmågan som skulle 
kunna tolkas komma ifrån tidigare erfarenheter och tidigare hinder individen har stött på och 
överkommit. Bussey och Bandura (1999) tar även upp i sin litteratur att föräldrar eller 
vårdnadshavare är viktiga för individens uppbyggnad av tron på den egna förmågan och 
Bandura (1997) menar att detta i sin tur har en stark inverkan i hur individerna senare kommer 
att planera sin framtid efter. Tolkningen och sammanfattningen av temat Att tro på sig själv 
mynnar således ut i att ledarna har en stark tro på sin förmåga som är grundad och 
implementerad i uppväxten, där svåra situationer kan har överkommits och misstag har 
konverterats till en läxa snarare än uppfattad som något som bryter ner individens självkänsla, 
och som idag används som en grund för att de i sitt privatliv ofta tar på sig ledande roller.  
 
 
Hur upplever individer i en ledarroll att de tillgodosett sig ledaregenskaper?  
 
Frågeställningen som behandlar hur ledaren har tillgodosett sig ledarrollen besvaras i 
huvudsak av temat Socialisering. Studiens resultat pekar precis som Plomins (1994) studie på 
att individers beteende främst går att förklara utifrån faktorer i människors sociala miljö 
snarare än genetiskt ärvda egenskaper. Undersökningen utesluter inte att människor kan ha 
mer eller mindre lämpade och medfödda egenskaper som karisma (Weber, 1968), men 
resultatet följer i huvudsak Plomins (1994) teori om att 50- 70 procent av vårt beteende får 
utrymme att utvecklas samt grundas utifrån påverkan av vår omgivning, vilket författarna 
tolkar som att det även skulle kunna innefatta ledaregenskaper. Detta resonemang går även i 
linje med Holmqvist (2015) teori, att individer fostras och socialiseras, lär sig att agera som 
ledare utifrån den miljö, utbildning, umgänge och omvärld den verkar i, och att det är detta 
som skapar starka ledare med en vilja att leda, driva, lyckas och att bli bäst. På så vis 
motsätter sig denna studie till det som Yukl (2006) skriver om att en del människor föds med 
vissa ledarattribut och fasta egenskaper som automatiskt gör dem mer lämpade att leda än 
andra, oavsett miljö. Trots att resultatet som tidigare nämnt visar på starka egenskaper som 
Social dominans så innefattar resultatet att undersökningspersonerna leder även i privatlivet 
på grund av Socialisering såsom att de haft ledande förebilder. Resultatet visar även att 
respondenterna har överkommit motstånd såsom hinder i barndomen, att de fått ta en roll som 
ledare med mycket ansvar redan som barn vilket kan ha byggt den starka självkänsla och höga 
tro på den egna förmågan som intervjupersonerna verkar besitta idag. Studiens resultat visar 
att respondenterna var av dominant karaktär med en stark vilja och drivkraft och lust att 
uttrycka sin åsikt samt att de är lyhörda och reflekterande, intervjupersonerna själva menar att 
deras personliga egenskaper var i stort sett samma som när de var barn och att de redan som 
små har varit av ledande karaktär. Även om det låter som att detta hamnar i konflikt till 
studiens resultat så tolkar uppsatsförfattarna precis som Holmqvist (2015) skriver att allt från 
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hur människor runt oss går till hur de agerar formar en individ. Detta tyder på att en 
socialisering av människors beteende händer hela tiden, men framförallt när vi är unga och 
även om processen kan vara omedveten. 

För att slutligen besvara studiens frågeställning gällande om ledarrollen är medfödd så 
utesluter alltså uppsatsförfattarna inte att individers egenskaper har en avgörande roll i om 
man blir en ledare eller inte, men baserat på denna studies resultat samt tidigare forskning så 
ses dessa ledaregenskaper som formade av uppväxten och som en produkt av Socialisering 
snarare än som medfödda.  
 
 
Metoddiskussion 
 
En hög validitet bör genomtränga samtliga delmoment i en kvalitativ studie och inte endast 
delar av rapporten (Kvale & Brinkman, 2009), något som i denna undersökning har tagits 
ställning till och som presenteras i detta stycke. Val av forskningsområde skedde utifrån de 
två forskarnas förkunskaper inom psykologiämnet och utifrån ett gemensamt intresse av fältet 
arbetspsykologi och där specifikt gruppen ledare. Författarna hade inte själva arbetat som 
ledare men hade i tidigare arbeten haft chefer som uppfattades mer eller mindre ledande och 
även familj och bekanta i sin närmiljö som trots varierande personlighet hade en profession 
som innefattade ledarskap. Utifrån detta föddes en nyfikenhet gällande ledare och 
mellanchefers privata egenskaper och ifall de hade några gemensamma komponenter. 
Därefter påbörjades en granskning av tidigare forskning och litteratur där ledarskap som ämne 
är väl forskat inom, det visade sig dock att det fanns ytterst lite undersökningar och teorier 
kring egenskaper och ledarskap kopplat till varför vissa människor tar en ledarroll i 
privatlivet. Detta genererade studiens forskningsfrågor med syfte att försöka fylla en 
kunskapslucka samt att ligga till grund för vidare forskning.  

Valet av frågeställning och en kvalitativ ansats gjordes baserat på uppsatsförfattarnas 
intresse av att i det personliga mötet fånga en så bred och nyanserad berättelse som möjligt 
samt i linje med studiens syfte om att fånga deltagarnas enskilda uppfattning. En svaghet med 
studien skulle kunna vara att urvalet begränsades utifrån tidsbrist och därför delvis var ett 
bekvämlighetsurval då alla intervjupersoner var bosatta i delar av mellersta- och södra 
Sverige och att det därför skulle kunna finnas kvalitativa skillnader i jämförelse med andra 
delar av landet. Ytterligare en brist i studien kan vara att några av respondenterna intervjuades 
över telefon eller face-time då ett personligt möte inte var möjligt att planera in, vilket kan ha 
påverkat intervjun. Den inledande farhågan om en viss skillnad bland respondenterna 
uppvägdes dock av att intervjupersonerna var handplockade via ett privat nätverk vilket skulle 
kunna vara en styrka då studien behandlar frågor som gäller privatlivet.  

Intervjuguiden utformades enligt den så kallade ”trattekniken” med breda frågor som fick 
respondenterna att berätta om varför de ansåg sig ha en ledande tjänst vilket hade för syfte att 
göra undersökningspersonerna bekväma i rollen att bli intervjuade. Detta även för att 
minimera inverkan av författarnas förförståelse. Intervjun gick sedan över till smalare frågor 
gällande privatlivet som besvarade studiens frågeställningar. Intervjuguiden prövades först en 
gång genom en testintervju, varefter frågorna modifierades lite för att respondenterna bättre 
skulle förstå frågorna samt för att frågorna skulle ha en tydligare röd tråd. Denna används 
sedan till samtliga intervjuer, dock följdes inte guiden ordagrant men visade sig följa en bra 
röd tråd. Det går inte att bortse från att undersökningsledarnas bristande erfarenhet av 
intervjusituationer samt den personliga tolkning som författarna gjort kan ha inneburit en viss 
intervjuareffekt. Dock var den testintervju som gjordes även ett tillfälle för intervjuarna att 
öva. För att ytterligare uppväga den bristande erfarenheten och för att eventuellt kunna 
förbättra intervjutekniken ombads alla respondenter komma med kritik efter intervjuns slut. 
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Samtlig återkoppling var övervägande positiv. Det gjordes alltså inte en fullständig 
interbedömarrealibilitet och samtliga tolkningar som gjorts i studien bör betraktas som 
personliga. Båda författarna var dock närvarande vid samtliga intervjuer och transkriberingar. 
Dessa meningskoncentrerades och tolkades i ett första steg självständigt av båda 
undersökningsledarna, vilket således höjer studiens validitet. Ytterligare hot mot validiteten 
rör transkriberingarna då kan inspelningskvalitén vid intervjuer över face-time var godkänd 
men sämre än de inspelningar som gjordes vid personliga möten.  

Intervjuerna genererade en mättnad genom att ingen ny information tillkom vid analysen 
av data som genomfördes efter varje intervju, vilket gjorde att endast 12 intervjuer 
genomfördes istället för de först tänkta 15. Studien behandlar inga känsliga ämnen eller 
grupper av individer och följer alla forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet (2011). 
Då urvalet behandlar en heterogen grupp ledare med en jämn fördelning av kön, borde 
resultatet som överensstämmer relativt bra i tidigare forskning även kunna spegla ledare som 
är bosatta i andra delar av landet. 
 
 
Slutsats  
 

Studien visade att individer som i arbetet har en ledarposition anser att de även i hög 
utsträckning antar en ledarroll i sitt privatliv. Författarna tolkar detta som en effekt av 
socialisering där uppväxt och miljö har format dessa individers egenskaper till hög social 
dominans, drivande, diskussionslystna och med en hög tro på sin egen förmåga utan rädsla för 
att misslyckas. Detta går i linje med Plomins (1994) studie som visar att människors beteende 
med minst 50 men upp till 70 procent formas av den sociala miljö som vi lever i snarare en 
genetiskt fasta egenskaper. Studien kunde även visa att respondenterna hade en i grunden bra 
självkänsla och att detta är ett resultat av just uppväxten där individerna har överkommit 
hinder som de stött på i livet.  

Vid flertalet avslutade intervjuer visade respondenterna på ett stort intresse kring ämnet 
ledare i privatmiljön, vilket gör att denna studie kring ett privat ledarskap skulle kunna vara 
intressant att bygga vidare på och forska mer kring. Studien har inom ämnet ledarskap och 
med en vinkling mot privatlivet gjort ett försök att fylla en kunskapslucka och skapa en större 
förståelse för den privata ledaren. Resultatet skulle kunna ligga till grund för såväl kvalitativa 
som för framtida kvantitativa studier för att på så vis skulle kunna undersöka en större grupp 
individer för att mäta fler egenskapsfaktorer. Detta för att se ifall det förekommer 
gemensamma drag hos individer som gärna agerar ledare i privatlivet och med hjälp av detta 
bättre förstå människors beteende och sociala interaktioner. 
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