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Sammanfattning  

 
Svensk titel: Vissa saker måste var och en göra själv 

Engelsk titel: Some things, everyone must do on their own 

Författare: Filip Berg och Johanna Forsberg 

Färdigställd(år): 2012 

Handledare: Ingemar Wictor 

 

Bakgrund:  
Begreppet självledarskap innebär ett inflytande över den egna personen. 

Självledarskap är aktuellt för alla personer, därför att alla leder; har inflytande över, 

sig själva. Alla kan bli mer effektiva självledare. Ett effektivt självledarskap är en 

fördel då personer ställs inför uppgifter de finner svåra men samtidigt nödvändiga att 

utföra. Att leda sig själv kan göras genom tre olika strategier, beteendefokuserade 

strategier, naturliga/inbyggda belöningsstrategier samt tankemönsterbaserade 

strategier. De här tre självledarskapsstrategierna har för avsikt att styra de tre faktorer 

som påverkar mänskligt fungerande; beteende, omgivning samt kognition.  

 

Studien utgår ifrån en uppgift som anses generellt utmanande/svår; arbetssökande. 

Studien beskriver hur arbetssökande kan ta hjälp av professionella personer för att 

höja sitt självledarskap gällande arbetssökande. Studien kommer att ge professionella 

jobbcoachers, arbetsförmedlares samt arbetspsykologers syn på deras möjligheter att 

påverka självledarskapet hos en arbetssökande. Kan de leda arbetssökande till att leda 

sig själva mer effektivt? Hur? 

 

Syfte: Att beskriva jobbcoachers/arbetsförmedlare/arbetspsykologers arbete med 

självledarskap hos en arbetssökande, samt att skapa en förståelse för hur 

jobbcoachers/arbetsförmedlares/arbetspsykologers arbete kan påverka 

självledarskapet hos en arbetssökande. 

 

Problemformulering: Hur kan en arbetssökande persons självledarskap påverkas av 

en utomstående part? 

 

Metod: Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats. Det empiriska materialet har samlats 

in genom fem stycken besöksintervjuer med jobbcoacher, arbetsförmedlare och 

arbetspsykologer i två län; Västra Götaland och Halland. 

 

Resultat: Studien har visat att en arbetssökande persons självledarskap endast kan 

påverkas av en utomstående part om den arbetssökande tillåter sig själv att påverkas. 

Studien har visat att en utomstående part kan påverka självledarskapet hos en 

arbetssökande person framförallt genom att påverka dennes uppfattningar och tankar, 

men även genom att påverka dennes beteende. Studien visar också på att den 

utomstående parten inte behöver vara en person. Det kan också vara ett objekt. 

Studien har starkt visat på tre möjliga vägar att påverka självledarskapet hos en 

arbetssökande person; beteenderepetition, delge en annan uppfattning eller ett 

testresultat. 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 
Swedish title: Vissa saker måste var och en göra själv 
English title: Some things, everyone must do on their own 

Authors: Filip Berg and Johanna Forsberg 

Published (year): 2012 

Tutor: Ingemar Wictor 

 

Background: The concept of self-leadership involves an influence over the self. Self-

leadership is relevant for all people, because everyone lead, have influence over, 

themselves. Everyone can become a more effective self-leader. Being an effective 

self-leader is an advantage when people are faced with tasks that they find difficult, 

yet necessary to perform. Self-leadership can be done by three different strategies, 

behavior-focused strategies, natural/built-in reward strategies and thought patterns 

based strategies. These three self-leadership strategies are intended to control the 

three factors that affect human functioning, behavior, environment and cognition.  

 

The study is based on a task that is generally considered challenging / difficult; job-

seeking. The study describes how job seekers can get help from professionals to 

increase their self-leadership. The study will provide professional job coaches´, work 

advisers´ and work psychologists´ view of their potential to influence the self-

leadership of a job-seeker. Can they lead job-seekers to lead themselves more 

effectively? How? 

 

Purpose: To describe job coaches / work advisers / work psychologists work with 

self-leadership of a job-seeker, and to create an understanding of how job coaches´ / 

work advisers´ / work psychologists´ work may affect the self-leadership of a job-

seeker. 

 

Problem formulation: How can a job seeking person´s self-leadership become 

affected by a third party? 

 

Methodology: The study is based on a qualitative approach. The empirical data were 

collected through five interviews with job-coaches, work-advisors and work-

psychologists in two states; Västra Götaland and Halland. 

 

Results:The study has shown that the self-leadership of a job-seeker can only be 

affected by a third party if the job-seeker allows himself to be affected. The study has 

shown that a third party can affect self-leadership of a person seeking employment 

primarily by affecting their perceptions and thoughts, but also by affecting their 

behavior. The study also shows that the third party in this case does not need to be a 

person; it can also be an object. The study has strongly demonstrated three possible 

ways to influence the self-leadership of a person seeking employment; behavior 

rehearsal, share a divergent idea or a test result. 
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1. Inledning 
I det här avsnittet presenteras bakgrunden till det valda problemområdet. Studiens 

problemformulering presenteras tillsammans med en utveckling av syftet. För att 

underlätta för läsaren definieras här också centrala begrepp. Slutligen presenteras 

avgränsningar för studien samt uppsatsens disposition.  

1.1 Problembakgrund 
Det finns många olika definitioner som åligger begreppet ledarskap enligt Yukl 

(2010). I mängden av försök att definiera begreppet har Yukl (2010) funnit en 

gemensam nämnare, nämligen inflytande. Det finns olika typer av ledarskap 

(inflytande). Den mest utforskade formen av ledarskap är den som beskrivs som 

externt ledarskap, det vill säga ett inflytande som en part utövar på andra; 

följeslagare. Externt ledarskap behandlar dock inte det inflytande som individen 

utövar på sig själv (Anderson & Prussia, 1997). Det individuella inflytandet utgjorde 

grunden till ett nytt begrepp som utvecklades ur psykologin under 1980-talet, 

begreppet var självledarskap (Neck & Manz, 2010).  En beskrivning av vad 

självledarskap innebär ges av Manz och Sims, (2003, s. 6): “self-leadership - a 

philosophy and a systematic set of actions and mental strategies for leading ourselves 

to higher performance and effectiveness”. 

 

Självledarskap har beskrivits som grunden till all annan form av ledarskap och som 

avgörande i förmågan att kunna leda andra (Kur, 1997; Manz & Sims, 1991). Att 

självledarskap är av stor betydelse tydliggörs av Kouzes och Posner (1995, s.336): 

”leadership is an art, a performing art, and the instrument is the self. The mastery of 

the art of leadership comes with the mastery of the self”. 

 

Att leda sig själv görs utifrån olika strategier som delats in i tre övergripande 

områden; beteendefokuserade strategier, naturliga/-inbyggda belöningsstrategier samt 

tankemönsterbaserade strategier (Anderson & Prussia, 1997; Neck & Manz, 2010). 

De beteendefokuserade strategierna avser att upprätthålla önskat beteende i utförandet 

av uppgifter som upplevs tråkiga/svåra men samtidigt är nödvändiga. Bland 

beteendefokuserade strategier ingår; målsättning, observation, belöning, bestraffning, 

cues management och repetition (Anderson & Prussia, 1997). Syftet med de här sex 

strategierna är att skapa en god självkännedom för att förstå sitt önskade respektive 

oönskade beteende och disciplinera sig själv därefter (Neck & Manz, 2010). 

Naturliga/-inbyggda belöningsstrategier avser skapa belöningar i utförandet av 

nödvändiga uppgifter.  Belöningar kan nås antingen genom att söka/skapa uppgifter 

som upplevs roliga eller genom att välja att fokusera på det positiva i uppgiften 

framför det negativa. Syftet är att höja individens prestationsnivå genom den naturliga 

belöning som uppgiften i sig innebär (Anderson & Prussia, 1997; Neck & Manz, 

2010).  Tankemönsterbaserade strategier avser att förändra och upprätthålla önskade 

tankemönster genom; självanalys, mentala bilder, positivt självprat och eliminering/-

utbyte av ineffektiva tankemönster. Syftet är att upprätta interna, personliga riktlinjer 

för det egna beteendet (Manz, 1986). 
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Teorierna kring självledarskap grundar sig i tre antaganden (Manz, 1986); 

 

 Alla utövar självledarskap i viss utsträckning, men alla är inte effektiva självledare. 

 Alla kan utveckla och öka deras självledarkompetens till en högre effektivitetsnivå. 

 Självledarskap är relevant för alla, oberoende av företagsposition. 

Ur de tre antaganden förstås att alla leder sig själva, att det finns en skillnad mellan 

självledarskap och effektivt självledarskap och att självledarskapet hos en person kan 

bli mer eller mindre effektivt.  I Nationalencyklopedin (2012) definieras effektivitet 

som prestationsmått och som förhållandet mellan insats och resultat. Här sägs också 

att effektivitet kan presenteras i relativ form (mer eller mindre effektiv) och absolut 

form (effektiv eller ineffektiv). Skillnaden mellan självledarskap och effektivt 

självledarskap syns i följande citat: 

 

”Two frogs fell into a bucket of cream. The first frog, seeing that there were no way to 

get any footing in the white fluid, accepted his fate and drowned. The second frog 

didn´t like that approach. He thrashed around and did whatever he could to stay 

afloat. Soon his churning turned the cream into butter, and he was able to hop 

out...both frogs practiced self-leadership; however, only one frog did it effectively” 

(Neck & Manz, 2010, s.10). 

 

Det här exemplet visar att självledarskap är något ständigt närvarande, även vid 

passivt beteende. Grodan med det ineffektiva självledarskapet hade dock enligt 

antagandena kring självledarskap inte behövt drunkna, den hade istället kunnat höja 

sitt självledarskap till en högre effektivitetsnivå – och kanske överlevt. Att höja sitt 

självledarskap till en högre effektivitetsnivå kan ske exempelvis genom att ta hjälp av 

andra effektiva självledare. Neck och Manz (2010) skriver att personer som kan leda 

sig själva effektivt också kan lära sig att leda andra till att leda sig själva mer 

effektivt. Den här formen av ledarskap kallas superledarskap (Manz & Sims, 2003). 

1.2 Problemdiskussion 
Självledarskap närvarar i allt vi gör, och allt vi inte gör. I exemplet med grodorna 

visar Neck och Manz (2010) att även de gånger vi väljer att ge upp, lägga av eller 

bara strunta i något har vi lett oss själva till att göra så. För att leda sig själv genom 

uppgifter som uppfattas nödvändiga men svåra att genomföra kan 

självledarskapsstrategier med fördel användas menar Neck och Manz (2010). Vad 

som upplevs som en svår och utmanande uppgift är olika från person till person, för 

trots att vi människor lever i samma värld uppfattar vi alla den olika (Berger & 

Luckmann, 1979). Ett exempel på en uppgift som generellt anses utmanande i Sverige 

i nuläget är att söka arbete (Arbetsförmedlingen, 2012d). Vid arbetssökande, likt alla 

aktiviteter, använder alla självledarskap i någon utsträckning enligt Neck och Manz 

(2010). Enligt ett av de antaganden som Manz (1986) grundat 

självledarskapsteorierna på kan också alla höja sitt självledarskap till en högre 

effektivitetsnivå, prestationsnivå. I Sverige finns en myndighet: Arbetsförmedlingen, 

vars huvudsakliga syfte är att underlätta matchningen mellan lediga tjänster och 

kompetens. Myndigheten hjälper arbetssökande personer att effektivisera sitt 

arbetssökande (Arbetsförmedlingen, 2012a).  
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Vad som är en önskad prestation eller ett effektivt självledarskap gällande 

arbetssökande är enligt Berger och Luckmanns (1979) teorier skilt från person till 

person eftersom personers verkligheter är icke-identiska. Med den här informationen 

förstås att vad som är effektivt för individ A inte behöver vara effektivt för individ B 

eller vice versa. Låt säga att individ A och B båda är arbetssökande och att båda 

finner arbetssökandet som en utmanande uppgift. De har olika önskade 

prestationsnivåer i sitt arbetssökande; individ A vill bli anställd på ett café och individ 

B vill få ett ökat självförtroende kring sitt CV. För att nå sina mål kan de exempelvis 

ta hjälp av en jobbcoach/förmedlare/psykolog för att få individanpassad hjälp. 

Jobbcoachen/arbetsförmedlaren/arbetspsykologen påverkar individ A och individ B i 

deras möten eftersom att människor i den intersubjektiva världen (gemensamma 

världen) ständigt påverkar och påverkas av varandra (Berger & Luckmann, 1979).  De 

båda parternas självledarskap påverkas således av mötena.  Huruvida den 

arbetssökandes självledarskap ökar i effektivitet eller inte beror på om den 

arbetssökande lyckas leda sig själv till en prestationshöjning (Nationalencyklopedin, 

2012). Om en persons prestationer har förbättrats kan enligt Berger och Luckmanns 

(1979) teorier avgöras av denne själv, eftersom att alla skapar sina egna verkligheter 

där ingen är mer verklig än någon annan. Det vill säga att om individ A och B 

upplever de egna prestationerna som förbättrade är de också det (Berger & 

Luckmann, 1979). 

 

Majoriteten av tidigare forskning inom självledarskap och superledarskap har utgått 

från företag och organisationer. Förutom att undersöka hur företagens ekonomiska 

resultat påverkas av kulturer som uppmuntrar självledarskap hos de anställda har det 

även undersökts hur superledarskap och självledarskap påverkat till exempel 

motivationen och trivseln bland de anställda (Elloy, 2005; Kouzes & Posner, 1995; 

Neck & Manz, 2010). Det har i mindre utsträckning utförts studier och forskning 

kring självledarskap hos personer utan anknytning till organisationer eller företag. 

Den här studien ämnar undersöka självledarskap hos den relativt outforskade 

gruppen; arbetssökande. Samt hur de i sitt självledarskap kan komma att påverkas av 

utomstående parter. 

 

Vi menar att det är intressant att genomföra en studie kring 

jobbcoachers/arbetsförmedlares/arbetspsykologers arbete med självledarskap hos 

arbetssökande personer därför att majoriteten i Sverige finner arbetssökandet vara en 

svår uppgift. Det är samtidigt en uppgift där det är tydligt att den arbetssökande själv 

måste göra ansträngningar i någon form, trots att det finns mycket hjälp att få för den 

som vill.  

 

Utgångspunkten för den här studien är självledarskap hos arbetssökande personer 

tillsammans med den påverkan som sker mellan en arbetssökande person och en 

jobbcoach/arbetsförmedlare/arbetspsykolog. 

1.3 Problemformulering 
Hur kan en arbetssökande persons självledarskap påverkas av en utomstående part? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva jobbcoachers/arbetsförmedlares/arbetspsykologers 

arbete med självledarskap hos en arbetssökande, samt att skapa en förståelse för hur 

jobbcoachers/arbetsförmedlares/arbetspsykologers arbete kan påverka 
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självledarskapet hos en arbetssökande. Förståelsen skapas genom besöksintervjuer 

med jobbcoacher, arbetsförmedlare samt arbetspsykologer.  

 

Förståelsen som studien ämnar bidra med bör intressera: 

 Arbetssökande personer som vill leda sig själva mer effektivt. 

 Personer som arbetar med, eller vill arbeta med arbetssökande personers 

självledarskap. 

 Studenter och andra som har intresse för ledarskap. 

1.5 Centrala begrepp 
Här presenteras definitioner av vanligt förekommande begrepp i uppsatsen. 

 Arbetssökande person – En man eller kvinna som söker arbete, regelbundet eller 

sällan. Personen i fråga kan i nuläget inneha en anställning (egen definition).  Det kan 

dock poängteras att majoriteten av de arbetssökande som diskuteras i studien har varit 

arbetslösa.  

 Effektivitet - Effektivitet är ett prestationsmått som mäter resultat i förhållande till 

insats (Nationalencyklopedin, 2012).   

 Självledarskap –“a philosophy and a systematic set of actions and mental strategies 

for leading ourselves to higher performance and effectiveness” (Manz & Sims, 2003, 

s. 6).  

 Superledarskap -”Super-leadership can be described as the process of helping 

others develop and practice systematic effective self-leadership. It involves bringing 

out and stimulating the development of personal effectiveness of people with whom 

we associate” (Neck & Manz, 2010, s. 147). 

 Utomstående part – ”part som inte tillhör den närmaste kretsen” (Malmström, 

Sjögren & Györki, 1989, s. 606 ). I uppsatsen väljs att tolka utomstående part som en 

part som inte tillhör den egna personen.  

1.6 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till jobbcoacher arbetsförmedlare samt arbetspsykologer 

anställda hos Arbetsförmedlingen eller Eductus i Hallands och Västra Götalands län. 

Studien kommer att fokusera på arbetssökande personers självledarskap samt hur det 

kan påverkas av möten med coach/förmedlare/psykolog.  Studien är således 

avgränsad och ämnar inte fördjupa sig i coachens, förmedlarens eller psykologens 

eget självledarskap i någon större utsträckning.  
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1.7 Uppsatsens disposition 
 

I det här avsnittet presenteras bakgrunden till det valda 

problemområdet. Studiens problemformulering presenteras 

tillsammans med en utveckling av syftet. För att underlätta för 

läsaren definieras här också centrala begrepp. Slutligen 

presenteras avgränsningar för studien samt uppsatsens 

disposition. 

 

I det här avsnittet presenteras den teoretiska referensramen, 

den litteratur och teori som är viktig för uppsatsen. Här 

presenteras också studier och undersökningar som gjorts inom 

området.  

 

 

 

 

I det här avsnittet presenteras det metodologiska 

tillvägagångssätt som använts i uppsatsen. Här redogörs för de 

val som gjorts i tidigt skede så som; ansats, angreppssätt, 

insamling och granskning av sekundärdata. Här presenteras 

också undersökningsmetod, urval av respondenter, insamling 

samt granskning av primärdata. Vidare redogörs för                                                                                                         

      uppsatsens validitet, reliabilitet och etik.  

 

I det här avsnittet presenteras primärdata som samlats in 

genom besöksintervjuer hos en jobbcoach, två 

arbetspsykologer samt två arbetsförmedlare. Här presenteras 

respondenternas syn på de ämnen som lyfts fram i den 

teoretiska referensramen. 

 

 

 

I det här avsnittet kopplas teori från den teoretiska 

referensramen samman med empirin. Analysen följer samma 

rubriker som empirin. Inledningsvis analyseras självledarskap 

övergripande, därefter utifrån de tre strategierna och slutligen 

även superledarskap. 

 

 

 

I det här avsnittet presenteras studiens resultat genom att 

besvara den inledande problemformuleringen. Slutsatser dras 

utifrån den information som har presenterats i tidigare kapitel 

och avslutningsvis lämnas förslag till framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
I det här avsnittet presenteras den teoretiska referensramen, den litteratur och teori 

som är viktig för uppsatsen. Här presenteras också studier och undersökningar som 

gjorts inom området.  

2.1 Allmänt om ledarskap 
Neck och Manz (2010) menar att begreppet ledarskap har lika många definitioner som 

antal personer som har försökt att definiera det. I de många definitionerna återspeglas 

dock ett antagande, nämligen att ledarskap är ”en process av medvetet inflytande över 

andra” (Yukl, 2010,s. 21). Antagandet syns även i majoriteten av den litteratur som 

finns skriven om ledarskap där fokus ligger på inflytande som en eller flera personer 

har över andra (Neck & Manz, 2010). Men ledarskap behöver inte vara en yttre 

process, det kan även vara en inre process menar Neck och Manz (2010) som istället 

definierar ledarskap som ”en process av inflytande”. Yukl (2010); Neck och Manz 

(2010) är överens om att ledarskapet utformas beroende på situation. Vidare menas att 

ledarskap kan ses som externt, deltagande eller individuellt (Neck & Manz, 2010). 

2.2 Självledarskapets ursprung 
Det individuella ledarskapet, mer känt som självledarskap, innebär att varje enskild 

individ är sin egen ledare (Manz & Sims, 2003). Begreppet självledarskap upprättades 

under mitten av 1980-talet och härstammar från områden inom psykologin; social 

learning theory, som senare utvecklades till social cognitive theory, samt intrinsic 

motivation theory (Neck & Houghton, 2006; Neck & Manz, 2010).  

2.2.1 Social learning theory 

Teorin redogör för individers egenkontroll och förmåga att lära genom att verka i 

interaktion med omgivningen (Bandura, 1977). Genom att observera omgivningens 

reaktioner till det egna och andras beteende skapas en bild av vilka förväntade 

konsekvenser som följer med olika beteenden. De förväntade konsekvenserna är 

avgörande för vilket beteende en individ väljer. Beteende beror således på både 

interna faktorer, såsom individens förväntningar samt på externa faktorer, såsom 

omgivningens reaktioner. De externa faktorerna har inflytande över och kan forma 

beteende till viss del men de interna faktorerna är direkt avgörande för beteendet hos 

en individ. 

2.2.2 Social cognitive theory 

Här vidareutvecklas bilden över individens egenkontroll. Förutom beteende och 

omgivningen inkluderas här också kognitiva faktorer (Bandura, 1986). Genom de här 

tre faktorerna är individer kapabla att kontrollera sina handlingar, känslor och tankar i 

viss utsträckning. Neck och Manz (2010) ger exempel på hur individer kan 

kontrollera sig själva; lära från tidigare erfarenheter, lära från andra, välja att förändra 

tankemönster och även välja att förändra beteende. Bandura (1986) presenterar en 

modell, figur 1, som demonstrerar individers fungerande, där de tre faktorerna; 

omgivningen, beteende, och kognition, har lika stor inverkan.  
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Omgivning 
 

 

 

  Beteende                                 Kognition 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell över mänskligt fungerande (Bandura, 1986).  

 

Även om det kan diskuteras huruvida individens kognition (mentala processer) på sätt 

och vis redan inkluderats i social learning theory var det inte förrän 1986 som 

Bandura erkände fantasi och tankekontroll som en egen faktor i mänskligt 

fungerande.   

 

Bandura (1977, 1986) presenterade sammanfattningsvis att individers uppfattningar 

kring sig själva, sin kompetens och förmåga, har ett mycket stort inflytande över hur 

de beter sig. De här tankarna ligger till grund för beteendefokuserade och 

tankemönsterbaserade självledarskapsstrategier (Neck & Manz, 2010). Viktigt att 

komma ihåg är att självledarskapsteorierna inte exkluderar omgivningens påverkan, 

dock framhävs en individs möjlighet att avgöra i vilken grad omgivningen tillåts att 

påverka (Manz, 1992a).  

2.2.3  Intrinsic motivation theory 

Motivation kan beskrivas som en kraft som påverkar en person till handling (Petri, 

1981). Vad människor motiveras av är olika från person till person, gemensamt finns 

dock självbestämmande (Deci & Ryan, 1985). Det finns både interna och externa 

motivationskällor i alla uppgifter (Ryan, Connell & Grolnick, 1992; Neck & 

Houghton 2006). Externa motivationskällor kan vara att få beröm av andra efter ett 

väl utfört arbete. Interna motivationskällor kan vara en känsla av kompetens under 

utförandet (Neck & Manz, 2010). Begreppet intrinsic motivation syftar på de interna 

motivationskällor som är inbyggda i/medföljer en uppgift (Ryan et al., 1992). När en 

uppgift innehåller inbyggda/medföljande motivationskällor blir den naturligt 

belönande att utföra (Neck & Manz, 2010). Uppgifter med inbyggda/medföljande 

motivationskällor ligger till grund för de självledarskapsstrategier som rör 

inbyggda/naturliga belöningar. 

2.3 Självledarskap 
Betydelsen av begreppet självledarskap förklaras: “a philosophy and a systematic set 

of actions and mental strategies for leading ourselves to higher performance and 

effectiveness” (Manz & Sims, 2003, s. 6). Självledarskap beskrivs som grunden till 

annan form av ledarskap. Manz och Sims (2003) menar att sant ledarskap kommer 

inifrån, inte utifrån. När begreppet självledarskap myntats utvecklades tre antaganden 

som är grundläggande för självledarskapsteorierna (Manz, 1986).  

 

 Alla utövar självledarskap i viss utsträckning, men alla är inte effektiva 

självledare. 

 Alla kan utveckla och öka sin självledarkompetens till en högre 

effektivitetsnivå. 

 Självledarskap är relevant för alla, oberoende av företagsposition. 
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Självledarskapsteorierna svarar inte för vilka beteenden som individer bör anse som 

önskvärda, rätt eller fel. Däremot hjälper de individer att effektivisera sitt beteende då 

de har tagit beslut om vad de anser önskvärt (Manz & Sims, 1991).  Vad en individ 

anser vara önskvärt beteende kan bero på både interna och externa faktorer. Internt 

kan individen sätta mål för sig själv och externt kan exempelvis arbetsgivare eller 

familj sätta mål för individen. Individens eget önskvärda beteende kan således 

påverkas från olika vinklar (Neck & Manz, 2010). I två av Manz (1986)  tre 

antaganden nämns effektivitet i samband med självledarskap. Effektivitet är ett 

prestationsmått som mäter resultat i förhållande till insats (Nationalencyklopedin, 

2012).  Individers önskvärda resultat är skilda åt, vilket betyder att ett resultat som av 

individ A anses bra inte behöver anses bra av individ B. Vad som är ett verkligt bra 

resultat bestäms av individerna själva då de skapar sina egna verkligheter som båda är 

lika sanna (Berger & Luckmann, 1979). Ett effektivt självledarskap är ett 

självledarskap som ger ett bra resultat i förhållande till insats (Neck & Manz, 2010). 

Om resultatet och självledarskapet är tillräckligt bra bestäms således av individen 

själv. 

2.4 Självledarskap utifrån tre strategier  
Att leda sig själv kan ske genom olika strategier som delats in tre övergripande 

områden; beteendefokuserade strategier, naturliga/inbyggda belöningsstrategier samt 

tankemönsterbaserade strategier (Anderson & Prussia, 1997; Manz, 1986; Neck & 

Manz, 2010). De tre strategierna är skilda från varandra och kan komplettera 

varandra, ibland kan de även sammanflätas (Manz, 1992b). För en effektiv 

självledning behövs ett individuellt självledarskap, skräddarsytt utifrån de tre 

områdena (Neck & Houghton, 2006). 

2.4.1 Självledarskap genom beteendefokuserade strategier 

Att utöva självledarskap genom beteendefokuserade strategier fokuserar på att skapa 

en medvetenhet kring det egna beteendet. Om en individ är medveten om hur denne 

agerar i olika situationer finns möjligheten att disciplinera sig själv (Neck & Manz, 

2010). Självdisciplin är framför allt användbart för att genomföra nödvändiga men 

oattraktiva uppgifter. Neck och Houghton (2006) menar att självdisciplin kan 

framkalla önskat beteende som leder till positiva resultat framför oönskat beteende 

som leder till negativa resultat. Det finns sex olika självledarskapsstrategier som 

klassas som beteendefokuserade strategier; själv-målsättning, själv-observation, själv-

belöning, själv-bestraffning, cues management och repetition (Manz & Sims, 1991; 

Neck & Manz 2010).  

 

Själv-målsättning innebär att personen sätter upp personliga mål och eftersträvar att 

uppfylla dem. Att sätta upp kortsiktiga samt långsiktiga mål hjälper individen att 

skapa en färdriktning och prioriteringar som i sin tur påverkar beteendet hos individen 

(Manz & Sims, 2003).  Locke och Latham (1990)  presenterar hur tydliga och 

utmanande målsättningar har visats höja den individuella prestationsnivån. I praktiken 

kan själv-målsättning utövas genom att:   

 

Göra en analys över de egna styrkorna, svagheterna, förmågorna samt önskningarna. 

Därefter sätta långsiktiga mål rörande livet och karriären och även fylla på med 

kortsiktiga mål rörande nuvarande behov. Målen skall vara specifika och konkreta, 

samtidigt som de skall vara utmanande och realistiska. För att få hjälp och 

uppmuntran på vägen kan målen med fördel delges omgivningen (Manz, 1990). 
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Själv-observation innebär att personen är uppmärksam på och observerar sitt eget 

beteende i olika situationer (Neck & Manz, 2010). Neck och Houghton (2006) menar 

att självobservation är ett effektivt sätt att upptäcka sina styrkor respektive svagheter 

och därmed underlätta ledning över det egna beteendet.  I praktiken kan själv-

observation utövas genom att: 

 

Identifiera vilka beteenden hos dig själv du vill reducera, respektive vilka beteenden 

du vill förstärka. Se till att klargöra för dig själv hur ofta de olika beteenden äger rum 

samt hur länge. På det här viset gör du dig själv medveten kring de omständigheter 

som råder då de här beteendena äger rum. Gör dessutom skriftliga noteringar på dina 

observationer (Manz, 1983, 1992a; Neck & Manz, 2010). 

 

Själv-belöning innebär att personen belönar sig själv efter en väl utförd prestation. 

Det kan röra sig om små enkla belöningar i vardagen eller större så som en 

utlandsresa (Neck & Houghton, 2006). Neck och Manz (2010) menar att vetskapen 

om den möjliga belöningen kan ge nödvändig energi och vilja till den ansträngning 

som krävs för att utföra en uppgift. Det finns fyra praktiska steg i hur själv-belöning 

kan utövas: 

 

Fundera ut vad som motiverar dig (belöningar, saker, bilder, el. liknande). Hitta 

således specifika själv-belöningar som tilltalar dig. Börja sedan belöna dig själv efter 

väl utförda uppgifter eller positiva beteenden. Var noga med att vara konsekvent i ditt 

belönande och beröm alltid dig själv efter att du gjort något du tycker är positivt 

(Manz, 1990).  

 

Själv-bestraffning innebär att individen bestraffar sig själv då denne inte är nöjd med 

sitt eget beteende. Bestraffning kan även innebära uteblivande belöning eller 

konstruktiv feedback till sig själv som omformar det oönskade beteendet till önskat 

(Neck & Manz, 2010). Manz och Sims (2003) menar dock att överdriven användning 

av själv-bestraffning kan sänka den personliga prestationsnivån och bör därför inte 

användas i stor skala. Det finns fem praktiska steg i hur själv-bestraffning bör 

användas och kontrolleras; 

 

Red ut vilka beteenden hos dig själv som du mår dåligt över/skäms över. Se till att 

klargöra för dig själv varför du är kritisk mot dig själv. Identifiera destruktiva 

tendenser hos dig själv som leder till överdriven form av själv-bestraffning. Prova 

alternativa metoder: såsom identifiering och borttagning av de belöningar som stödjer 

ditt negativa beteende, etablera nya belöningar för det beteende du istället vill uppnå.  

Använd själv-bestraffning endast i de fall då beteendet upplevs mycket negativt och 

vid destruktiva beteenden (Manz, 1990).  

 

Cues management innebär hantering av symboler och saker i din omgivning som 

hjälper dig att upprätthålla ett önskat beteende. Cues beskrivs av Manz (1992a) som 

påminnelser och fokuseringshjälpare som hjälper i målsättningar och uppgifter. En 

person som önskar lägga undan pengar till en semesterresa kan till exempel placera en 

bild på resmålet i plånboken för att bli påmind vid varje köptillfälle. Bilden (the cue) 

kan då hjälpa personen att inte handla onödiga saker då denne blir påmind om sitt 

mål: att spara pengar (Neck & Manz, 2010). Cues management utövas med fördel 

genom att:  
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Göra en lista över dina prioriteringar. Därefter placera ut cues för dina högsta 

prioriteringar (likt bilden i plånboken).  Flytta på negativa cues som förhindrar dina 

prioriteringar, flytta exempelvis stereon från kontoret för att undvika distraktion. 

Identifiera och öka de cues som redan hjälper dig och dina prioriteringar. Se till att 

umgås med människor som hjälper dig att fokusera på och lyckas med dina 

prioriterade uppgifter och beteenden (Manz, 1990).  

 

Repetition innebär att en individ går igenom en uppgift innan den ska utföras för att 

upptäcka svagheter, problem eller otydligheter. Det här görs för att kunna förbättra 

det slutgiltiga utförandet (Manz, 1992a). Neck och Manz (2010) menar att en uppgift 

kan gås igenom både mentalt och fysiskt för att förbättra utgångsprodukten. Ett 

muntligt framträdande kan exempelvis bli bättre om individen har repeterat 

framträdandet framför spegeln hemma. 

Repetition genomförs praktiskt på följande vis:  

 

Kartlägg vilka uppgifter du har att utföra framöver. Identifiera viktiga och avgörande 

faktorer i de uppgifterna. Repetera (mentalt och/eller fysiskt) de viktiga faktorerna 

och fokusera på vad som kan bli bättre. Ge dig själv belöning under 

repetitionstillfällena genom att föreställa dig de positiva belöningar som uppgiften 

kommer att innebära om du lyckas utföra den väl (Manz, 1990).  

2.4.2 Självledarskap genom inbyggda/naturliga belöningsstrategier 

Inbyggda/naturliga belöningsstrategier fokuserar på möjligheten att uppgifter kan 

upplevas som belönande i sig själva. Strategierna svarar också för hur en uppgift som 

tidigare upplevts som tråkig kan komma att upplevas belönande att utföra (Neck & 

Manz, 2010). Att leda sig själv genom inbyggda/naturliga belöningsstrategier kan 

antingen ske genom att förändra uppgifter så att de i utförandet upplevs som 

belönande, eller genom att aktivt välja att (genom tankemönsterbaserade 

självledarskapsstrategier) flytta fokus från det negativa i en uppgift till det positiva. 

Båda strategierna kommer leda till att uppgiften upplevs mer belönande i själva 

utförandet (Manz, 1990; Neck & Manz, 2010).  

 

Förändra uppgifter i din vardag så att de upplevs mer belönande att utföra. Det här 

menar Manz (1992a) kan göras genom att:  

 

Identifiera de platser som du kan utföra uppgiften på som skulle göra det mer 

belönande. Identifiera även om det finns andra sätt att utföra samma sak, exempelvis 

genom att bygga in andra aktiviteter. Förändra dina uppgifter genom geografisk 

förflyttning och andra inbyggda aktiviteter som gör det mer belönande att utföra 

uppgiften. 

 

Flytta fokus från de negativa delarna i en uppgift och fokusera istället på vad som är 

positivt i uppgiften. Den här strategin menar Manz, (1990, 1992a) kan utövas genom 

att:  

 

Identifiera de positiva delar som din uppgift innebär och ansträng dig för att fokusera 

på dem framför de negativa delarna. Gör skillnad mellan de belöningar som är 

inbyggda i själva uppgiften och de som inte är det. Ansträng dig för att fokusera på de 

belöningar som är inbyggda i uppgiften och inte de som är skilda från den. Utveckla 

förmågan att upptäcka och fokusera på vad som är inbyggda belöningar i uppgifter. 



Vissa saker måste var och en göra själv – en studie om arbetssökande personers självledarskap 

11 

 

2.4.3 Självledarskap genom tankemönsterbaserade strategier 

Självledarskap genom tankemönsterbaserade strategier fokuserar på att skapa och 

upprätthålla önskat tankemönster, exempelvis att se möjligheter istället för problem 

(Manz, 1992b). Att leda sig själv genom tankmönsterbaserade strategier beskrivs som 

den mest lovande metoden på lång sikt. Det finns fyra mentala tankemönsterbaserade 

strategier som ämnar påverka fyra olika områden hos en individ; uppfattning/tro, 

fantasi, själv-prat och mentala vanor (Manz, 1990, 1992b).  

 

Uppfattning/tro. Den första mentala strategin har för avsikt att påverka en individs 

uppfattning/tro. Att påverka sin egen uppfattning/tro kan enligt Manz (1990) ske 

genom att: 

 

Identifiera uppgifter där din uppfattning/tro har en stor betydelse för ditt beteende och 

dina känslor. Analysera huruvida din uppfattning/tro är korrekt, det här kan ske 

genom hjälp ifrån andra och jämförelse med etiska eller sociala koder. Fråga dig själv 

om dina uppfattningar/tro påverkar dig negativt eller positivt i dina handlingar och 

känslor. Sålla sedan ut de uppfattningar som påverkar dig negativt och utmana dem. 

Ersätt dina negativa och dysfunktionella uppfattningar med nya positiva uppfattningar 

som hjälper dig i dina handlingar och känslor. Att ersätta dysfunktionella 

tankemönster med konstruktiva kan höja den personliga självvärderingen (Neck & 

Houghton, 2006). 

 

Fantasi. Den andra mentala strategin har för avsikt att påverka en individs fantasi. 

Strategin innebär att: 

 

Analysera dina egna tankar. Fråga dig saker som; stärker eller försvagar de mitt 

självförtroende? Identifiera tankemönster som är destruktiva och saboterar för dig 

själv. Eliminera de här destruktiva tankebanorna genom att aktivt välja att tänka mer 

positivt. Välj att föreställa dig möjliga resultat och konsekvenser som kan hjälpa dig 

bli mer motiverad i dina ansträngningar (Manz, 1992).  

 

Själv-prat. Den tredje mentala strategin har för avsikt att påverka en individs själv-

prat. Strategin innebär att:   

 

Analysera hur du pratar med dig själv. Ta reda på om du har för vana att prata ner dig 

själv eller motivera och stärka dig själv. Identifiera specifika själv-pratsvanor som du 

vill eliminera samt vanor som du hade velat uppnå istället. Öva på att ge dig själv 

konstruktivt själv-prat. Inled med att göra det uttalat, högt för dig själv för att sedan 

gå över till att göra det mentalt för dig själv. Använd positivt själv-prat för att 

förbereda dig själv för utmaningar och för att belöna dig själv efter att du tagit dig 

igenom en prövande utmaning (Manz, 1990, 1992a, 1992b; Manz & Sims, 2003). 

 

Mentala vanor. Den fjärde och sista mentala strategin har för avsikt att påverka en 

individs mentala vanor. Det här kan ske genom sex steg (Manz, 1990, 1992a, 1992b).  

 

Analysera dina nuvarande mentala vanor när du befinner dig i svåra situationer. 

Identifiera oönskade vanor som ger sig till känna både i ditt beteende och i dina 

tankar. Skapa nya, önskvärda vanor som kan ersätta de vanor du vill göra dig av med. 

Repetera igenom dina nya vanor genom att agera och tänka i enlighet med ditt 

önskade beteende och tankemönster. Använd dig av de nya vanorna, utöva själv-
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observation för att mäta/se dina resultat. Krävs det så gör fler förbättringar. Använd 

dig av själv-belöning när du lyckats framkalla ett önskat tankemönster eller beteende. 

2.5 Superledarskap 
Att utveckla sitt eget självledarskap kan göras själv eller tillsammans med andra 

(Neck & Manz, 2010). För att en person ska kunna hjälp andra att utveckla deras 

självledarskap krävs att personen själv är en effektiv självledare menar Manz, (1991); 

Manz och Sims, (2003). Att leda andra till att leda sig själva mer effektivt kallas för 

superledarskap (Manz & Sims, 2003). Begreppet superledarskap definieras:”Super-

leadership can be described as the process of helping others develop and practice 

systematic effective self-leadership. It involves bringing out and stimulating the 

development of personal effectiveness of people with whom we associate” (Neck & 

Manz, 2010, s. 147). 

 

Manz och Sims (2003) förklarar att ordet super i det här sammanhanget inte har 

samma betydelse som i serieböcker exempelvis. Det handlar inte om ledare med stark 

makt eller stor kraft likt Superman. Superledarskap innebär istället; att frambringa det 

bästa ur de många andra (Manz & Sims, 2003). Superledarskap innebär vidare att en 

ledares förmåga inte mäts i den egna prestationen, istället handlar det om andras 

ökade prestationer och potential. När potentialen ökar hos personer i superledarens 

närhet ökar därmed hans egen. Med det här menas att en superledares styrka avgörs 

av dennes förmåga att frambringa självledarskapet hos andra personer (Manz & Sims, 

2003). Det beskrivs av Elloy (2005) att en ledare inte behöver vara den som står i 

rampljuset, en ledare kan med fördel stå bakom kulisserna. Ett lyckat ledarskap kan 

vara ett ledarskap som inte märks; den som blev ledd ser det då istället som att: Det 

här gjorde jag helt själv! Vidare menar Manz och Sims (2003) att de bästa ledarna är 

de som hjälper andra till att inte behöva hjälp. Det här är också grundtanken bakom 

superledarskapsteorierna, vilket de visar genom att citera följande kända kinesiska 

ordspråk: 

 

”Give a man a fish and he will be fed for a day,  

teach a man how to fish, and he will be fed for a lifetime”  

(Manz & Sims, 2003, s. 1) 

 

En superledare hjälper andra att utveckla och effektivisera sitt självledarskap genom 

att bland annat vara en förebild, uppmuntra eller belöna. (Manz & Sims, 2003). 

Vanliga strategier för superledare är att ställa fler frågor och ge färre svar, att lyssna 

mer och prata mindre, att se misstag som tillfällen att lära av, uppmuntra andra att 

lösa problem själva istället för att be om hjälp i problematiska situationer, att dela sin 

kunskap och information med andra samt att uppmuntra samarbete framför 

konkurrens på arbetsplatser (Manz & Sims, 2003; Schnake, Dumler & Cochran, 

1993). 
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2.6 Modell  
Med den teoretiska referensramen som underlag har en modell ritats upp som 

exemplifierar hur självledarskapet hos en individ kan påverkas av utomstående 

parter. Modellen är inspirerad av läran om synoptik.  

  

 

Synförmåga: Förmåga att 

leda sig själv. 

 

En persons synfält: En 

persons individuella 

självledarskap.  

 

Brytningsfel: Brister i 

personers självledarskap. 

 

Linser: Utomstående part 

som kan påverka synfältet 

(självledarskapet) hos en 

person. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Egen modell över en utomstående parts påverkan på en persons 

självledarskap   
Synförmåga är något de flesta människor innehar (med undantag från några som drabbats av sjukdomar 

eller olyckor). Synförmågan representerar i modellen förmågan att leda sig själv.  

 

Synfältet i sin tur representerar det individuella självledarskapet. Personers självledarskap (synfält) är 

olika från person till person eftersom att människor har olika brytningsfel. En närsynt person har 

svårigheter att fokusera på det som ligger långt bort, medan en översynt person istället har svårt för att 

fokusera på det som ligger nära. Brytningsfelen representerar brister i personers självledarskap.  

 

En lins kan påverka synfältet hos en person. Linser som är individanpassade efter en persons 

brytningsfel kan eliminera eller minska tidigare brister i dennes synfält (självledarskap).  

 Den konvexa linsen representerar utomstående parter som kan påverka en individs 

självledarskap till att bli detaljfokuserat. 

 Den konkava linsen representerar utomstående parter som kan påverka en individs 

självledarskap till att bli mer vidgat. 

 Det finns flera möjliga alternativ på linser.  

Det gäller för självledare att skapa sig det synfält de önskar, att se det de vill. Självledare måste själva 

välja vilka linser de blickar igenom och hitta de linser som passar deras behov.  

 

Linserna skräddarsys utifrån de tre självledarskapsstrategierna. En lins kan vara utformad från endast 

beteendefokuserade strategier, den kan också vara utformad utifrån alla tre strategierna. Hur den 

utformas och vad den består av beror på brytningsfelet hos självledaren.  
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3. Metod 
I det här avsnittet presenteras det metodologiska tillvägagångssätt som använts i 

uppsatsen. Här redogörs för de val som gjorts i tidigt skede så som; ansats, 

angreppssätt, insamling och granskning av sekundärdata. Här presenteras också 

undersökningsmetod, urval av respondenter, insamling samt granskning av 

primärdata. Vidare redogörs för uppsatsens validitet, reliabilitet och etik.  

3.1 Undersökningsansats 

3.1.1 Deduktiv ansats 

Undersökningsansatsen för studien är deduktiv. Då våra förkunskaper inom 

självledarskap var begränsande valde vi att inleda med att läsa in oss på ämnet och på 

så vis tillgodogöra oss befintliga teorier. Backman (2002) menar att det är viktigt att 

skapa sig själv en grund att stå på genom tidigare teorier för att kunna utföra en 

relevant studie. De tidigare teorierna utgör grunden för studien, grunden påbyggs 

sedan med empiri. Upplägget benämns av Jacobsen (2002) som deduktiv ansats.  

Genom att använda oss av befintliga teorier skapar vi förståelse för ett nytt fenomen; 

hur en arbetssökandes självledarskap kan påverkas av en utomstående part, vilket 

Mattson och Örtenblad (2008) berättar är möjligt. I enlighet med den deduktiva 

ansatsen valde vi att först upprätta preliminära frågor, fördjupa oss i tidigare teorier 

och därefter utforma en intervjuguide. Det här tillvägagångssättet benämns av 

Svensson (2009) som clockwise. Svensson (2009) exemplifierar även ett 

tillvägagångsätt där studien inleds med förväntade bidrag och slutsatser, anti-

clockwise. Tillvägagångsättet för vår studie överensstämmer till stor del med 

clockwise teorin, från anti-clockwise uppmärksammades och säkerställdes dock tidigt 

behovet av empiriskt material.  

 

I valet av deduktiv ansats är vi medvetna om att det innebär vissa nackdelar. Genom 

att ha tillgodogjort oss teori innan primärdatainsamlingen riskerar vi att endast rikta in 

oss på information som vi själva anser vara relevant. Därmed riskerar vi också att 

missa information som vi själva inte anser är relevant. Jacobsen (2002) menar att det 

här är en medföljande risk i valet av deduktiv ansats. För att minimera risken att 

viktig information försummas på grund av att vi själva inte upplever den som relevant 

har vi följt Wärneryds (1990) rekommendation om öppna frågor som låter 

respondenten tala fritt inom givna ämnen.  

3.1.2 Kvalitativ ansats 

Studien genomförs genom individuella besöksintervjuer där den kvalitativa ansatsen 

tillämpas. För att besvara vår problemställning som är av explorativ natur menar vi att 

den kvalitativa ansatsen lämpar sig bäst. Det här eftersom den kvalitativa ansatsen gör 

det möjligt för oss att gå på djupet med ett fåtal enheter. Jacobsen (2002); Alvesson 

och Deetz, (2000) menar att i den kvalitativa ansatsen ligger fokus på att skapa inblick 

och därmed förståelse för materialet som samlas in i undersökningen, därmed är den 

lämplig för vår studie. Genom att använda den kvalitativa ansatsen kan vi lyfta fram 

det unika framför det generella. Samtidigt uppnår vi en hög intern giltighet genom de 

personliga och djupgående intervjuerna (Jacobsen, 2002). Det här tillvägagångsättet 

främjar den personliga kontakten vid intervjutillfällena och kallas även för intensivt 

upplägg.  
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I beslutet om ett intensivt upplägg är vi medvetna om den medföljande nackdelen; 

höga krav på resurser i insamling och analysarbetet (Jacobsen, 2002).  

3.2 Vetenskapligt angreppsätt  
Studien har som utgångspunkt att det finns lika många verkligheter som det finns 

människor på planeten. Utgångspunkt är även att alla skapar sin egen verklighet 

genom att interagera i en gemensam värld. Ytterligare utgångspunkt är att ingens 

verklighet är mer verklig eller riktig än någon annans. Studiens utgångspunkter 

överensstämmer med hermeneutikens tankar. Hermeneutikens grundläggande tankar 

presenteras av Berger och Luckmann (1979). De berättar hur alla människor lever i en 

intersubjektiv värld (gemensam värld) men att alla har sin personliga uppfattning 

kring den. De personliga uppfattningarna av den intersubjektiva världen utgör de 

individuella verkligheterna (Berger & Luckmann, 1979). Enligt Hermeneutiken beror 

således verkligheten på människors uppfattningar och förstås därför genom tolkningar 

av andras uppfattningar i ord (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) presenterar ett 

alternativt synsätt; positivismen. Positivismen har sina rötter i naturvetenskapen och 

innebär att det finns en sann verklighet som förstås genom mått och siffror 

 

För att uppfylla studiens syfte; Att beskriva jobbcoachers-/arbetsförmedlare-/ 

arbetspsykologers arbete med självledarskap hos en arbetssökande, samt att skapa en 

förståelse för hur jobbcoachers/arbetsförmedlares/arbetspsykologers arbete kan 

påverka självledarskapet hos en arbetssökande, har hermeneutiken antagits vara det 

rätta angreppsättet. Vi gjorde det här antagandet i tron om att tolkningar av 

coachernas/förmedlarnas samt psykologernas egna verkligheter skulle komma att 

skänka en större förståelse än vad som hade kunnat frambringas genom mätningar och 

strukturerade mallar.  

3.3 Insamling av sekundärdata 
Sekundärdata är data som tidigare samlats in av forskare till andra ändamål (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2007). Med anledning av att hitta relevant sekundärdata har 

tidigare studier inom området undersökts, vilket Ejvegård (2009) anser vara en bra 

start för att få grepp om områdets centrala delar. Vidare söktes vetenskapliga artiklar 

upp genom databaserna ABI inform, Emerald och Google Scholar. Sökorden som 

använts var: self-leadership, the importance of self-leadership, super-leadership och 

lead yourself. 

Litteratur i form av böcker har framförallt hittats genom högskolan i Halmstads 

sökmotor HULDA och det ekonomiska biblioteket vid Handelshögskolan i Göteborg. 

Stora delar av sekundärdata är skriven på engelska och grundar sig på kvalitativa 

studier. 

 

Under insamlandet av sekundärdata insågs att Charles C. Manz har haft (och har) en 

stor inverkan på den teori/litteratur som finns inom självledarskap och superledarskap. 

Dels har han själv publicerat ett stort antal artiklar och böcker, dels citeras han i 

majoriteten av andras publikationer inom ämnet. Att Manz utgivit många egna verk 

samt att han erkänns som framstående forskare inom ämnet, har inneburit att vi valt 

att använda oss av Manz verk i stor utsträckning. Vi har själva varit i kontakt med 

Manz för att rådfråga och få rekommendationer angående relevant litteratur för vår 

studie.   
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3.4 Kritik till sekundärdata  
Eftersom att självledarskapsteorierna grundlades och utvecklades under 1980-talet har 

ett medvetet val gjorts att använda litteratur från sent 1970-tal och tidigt 1980-tal för 

att återge bakgrunden till självledarskapsteorierna. Valet gjordes för att få en tidsenlig 

bild över de teorier som låg till grund för utvecklingen av begreppet självledarskap.  

 

I studien används Berger och Luckmanns (1979) bok kunskapssociologi som även den 

kan upplevas daterad. Vi valde att använda boken eftersom den tydligt återger 

hermeneutikens grundtanke, nämligen att; den verkligheten du skapar är verklig just 

därför att du skapade den (Berger & Luckmann, 1979).  

3.5 Urval av respondenter 
Vår undersökning avgränsas till jobbcoacher, arbetsförmedlare samt arbetspsykologer 

i Västra Götalands län och Hallands län. Då studien behandlar arbetssökande valde vi 

att utföra studien på Sveriges största förmedlare av lediga tjänster och kompetens, 

nämligen Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen, 2012a), samt en av deras 

kompletterande aktörer: Eductus. Vi har valt att endast inkludera yrkesgrupp, 

branscherfarenhet, samt geografiska faktorer i urvalet. Att inkludera olika 

yrkesgrupper gjordes därför att vi på så vis tror att vi får en bredare bild av hur 

arbetssökande personer kan påverkas och vill påverkas. Valet grundas i antagandet att 

en arbetssökande person som tar hjälp av en jobbcoach ofta har andra behov än en 

arbetssökande som söker sig till en arbetspsykolog. För att få en spridning bland 

respondenterna valde vi att utföra två intervjuer i Västra Götaland samt tre intervjuer i 

Hallands län. Vi valde att endast inkludera respondenter som hade minst två års 

branscherfarenhet. Vi menar att branschen i det här fallet innefattar alla yrken där; 

matchning mellan kompetens och lediga tjänster utgör de huvudsakliga uppgifterna.  

Branscherfarenheten inkluderades därför att vi menar att den är en förutsättning för att 

respondenterna skall kunna svara utförligt och förhoppningsvis kunna delge en del 

praktiska exempel som de stött på under sina anställningar.  

 

Antalet intervjuer sattes till fem vilket upplevdes fullt tillräckligt, enligt Eisenhardt 

(1989) är fyra ett minimum vid fallstudier. Kvale (1997) menar att det inte är antalet 

intervjuer som är av störst betydelse utan kvalitén i utförandet. 

 

I studien ville vi inkludera minst en jobbcoach, vilket vi inte fann hos 

Arbetsförmedlingen. Vi valde därför att inkludera en jobbcoach anställd av en av 

Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer; nämligen Eductus. För att nå 

respondenterna söktes alla Arbetsförmedlingens kontor i Västra Götaland och Halland  

upp via internet. Därefter mailades en förfrågan till samtliga kontor där studien 

presenterades samt frågan ställdes om intresse för medverkan fanns. De här mailen 

ledde till två stycken intervjuer, där de bägge respondenterna var arbetsförmedlare. 

Vidare ringde vi till arbetsförmedlingens olika kontor och frågade efter 

arbetspsykologer som skulle kunna tänkas vara intresserade av att delta. På det här 

sättet fick vi namn och kontaktuppgifter till två arbetspsykologer till vilka vi sände 

varsin personlig förfrågan via mail.  Vi fick även uppgifter till en jobbcoach vid 

Eductus som vi också sände en personlig förfrågan via mail.  
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Nedan ges en överblick över samtliga utförda intervjuer: 

 

Myndighet/ 
Företag 

Respondent 
 

Yrke 
 

Datum / Plats 
 

Karaktär 
 

Arbetsförmedlingen Edfalk Fredrik Arbetspsykolog 
2012-05-14  
Partille  Individuell besöksintervju 

Arbetsförmedlingen Häggström Lars Arbetsförmedlare 
2012-04-27  
Varberg Individuell besöksintervju 

Eductus Lidebring, Andreas Jobbcoach 
2012-05-31 
Halmstad Individuell besöksintervju 

Arbetsförmedlingen Lideström Karin Arbetspsykolog 
2012-05-25 
Halmstad Individuell besöksintervju 

Arbetsförmedlingen Skogholm Glennd Arbetsförmedlare 
2012-04-23 
Göteborg Individuell besöksintervju 

 

Tabell 1. Tabellen visar information om samtliga respondenter, när, var och hur 

intervjuerna utförts.  

 

Syftet med studien är att beskriva jobbcoachers/arbetsförmedlare/arbetspsykologers 

arbete med självledarskap hos en arbetssökande, samt att skapa en förståelse för hur 

jobbcoachers/arbetsförmedlares/arbetspsykologers arbete kan påverka 

självledarskapet hos en arbetssökande. Förståelsen skapas genom respondenternas 

individuella uppfattningar. Genom att intervjua personer inom olika yrkesgrupper, 

menar vi att vi får mer differentierade uppfattningar och därmed en bredare bild av 

ämnet. Att välja ut respondenter som tros lämpliga för studiens syfte kallas för 

strategiskt urval (Kvale, 1997; Jacobsen 2002). Strategiskt urval lämpar sig för 

kvalitativa studier med få respondenter (Kvale, 1997).  

3.6 Insamling av primärdata 
Primärdata är den data som forskaren själv samlar in för sitt eget specifika syfte 

(Jacobsen, 2002). För den här studien togs beslutet att samla in primärdata genom 

intervjuer. Jacobsen (2002) menar att intervjun är bästa sättet att ta del av ett fåtal 

respondenters uppfattningar och tankar. Valet gjordes även för att vi ville skapa en 

personlig kontakt med respondenterna för att få mer utförliga svar. Utförliga svar tror 

vi leder till ökad förståelse. Rekommendation togs av Zikmund (2003) som säger att 

en personlig intervju skapar förutsättningar för utförliga svar.  

3.6.1 Operationalisering av begreppen  

För att skapa relevanta frågor kring varje begrepp; självledarskap, självledarskap 

genom beteendefokuserade strategier, självledarskap genom naturliga/-inbyggda 

belöningsstrategier, självledarskap genom tankemönsterbaserade strategier samt 

superledarskap, valdes kännetecknande beskrivningar eller citat ut som sedan låg till 

grund för utformandet av intervjuguiden. Frågor formulerades därefter utifrån varje 

begrepps kännetecken. Eftersom att alla begreppen hänger samman har vissa frågor 

placerats under flertal begrepp i operationaliseringsprocessen.  

 

Alla frågor i intervjuguiden berör arbetssökning, målet har varit att utforma frågor där 

olika former av självledarskapsstrategier kan vara aktuella. Förutom traditionella 

öppna frågor har vi även inkluderat tre stycken case, ett för varje 

självledarskapsstrategi. Genom att skapa fiktiva fall som respondenten får ta ställning 
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till ges vi möjligheten att förstå hur denne reagerat rent praktiskt. Casen ledde till att 

mycket information om liknande fall lyftes fram, vi fick därmed ta del av ett stort 

antal praktiska exempel ifrån deras arbete med arbetssökande, vilket gynnade studien.  

 

I bilaga 3 visas operationaliseringsprocessen. Nedan följer fem beskrivningar, utifrån 

varje begrepp, av vad som legat till grund för utformandet av intervjuguidens frågor 

och case. 

  

Självledarskap 

För att utforma frågor kring självledarskap har vi utgått från att det kännetecknas av 

ett inflytande över den egna personen. Vi har även utgått från de tre antaganden kring 

självledarskap; alla utövar det även om alla inte är effektiva, alla kan utvecklas och 

självledarskap är relevant för alla oavsett företagsposition.  

 

Självledarskap genom beteendefokuserade strategier 

Här ligger fokus på att skapa en medvetenhet kring det egna beteendet. Frågorna har 

framförallt utformats efter teorin som säger att beteendefokuserade strategier är 

användbart då en person ska utföra uppgifter som upplevs nödvändiga men samtidigt 

oattraktiva.  

 

Självledarskap genom inbyggda/naturliga belöningar 

Frågorna rörande den här strategin har utformats från idén att uppgifter kan upplevas 

naturligt belönande att utföra. Att arbeta måste till exempel inte vara tråkigt. Det har 

också vägts in att en person antingen kan förändra en uppgift eller flytta fokus för att 

den ska bli mer naturligt belönande i sitt utförande.  

 

Självledarskap genom tankemönsterbaserade strategier 

Teorin att människor har en förmåga att styra sitt eget tankemönster ligger till grund 

för de här frågornas utformande. Att tankar och uppfattningar sägs ha en stark 

inverkan på människor uppmärksammades och inkluderades i frågorna.  

 

Superledarskap 

Fokus ligger här på att hjälpa andra att utveckla sitt självledarskap till att bli mer 

effektiva självledare. Casen har utformats för att se hur respondenterna har hanterat 

olika situationer med arbetssökande. Det här för att jämföra svaren med de 

utmärkande superledaregenskaperna; att ställa fler frågor och ge färre svar, att lyssna 

mer och prata mindre, att se misstag som tillfällen att lära från, uppmuntra andra att 

lösa problem själva istället för att be om hjälp, att dela sin kunskap och information 

med andra samt att uppmuntra samarbete framför konkurrans på arbetsplatser. 

3.6.2 Intervjuguide 

För att underlätta för oss själva har vi valt att utforma en intervjuguide som ger en 

överblick på vad intervjun ska beröra. Intervjuguiden är öppen och består av några 

övergripande frågor med underliggande områden. Att utforma en öppen intervjuguide 

kan enligt Kvale (1997) leda till mer spontanitet under intervjun och skapar 

möjligheter för följdfrågor vilket är avgörande för en uttömmande intervju. De frågor 

som berörs i intervjuguiden har utformats på ett tematiskt tillvägagångssätt (steg för 

steg) utifrån den teori som presenteras i den teoretiska referensramen. I utformandet 

av frågor har vi utgått ifrån begreppet självledarskap, de tre 

självledarskapsstrategierna (beteendefokuserade strategier, naturliga/-inbyggda 
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belöningsstrategier samt tankemönsterbaserade strategier) samt begreppet 

superledarskap. Kvale (1997) menar att en intervju inte bör innehålla komplicerade 

frågor som kan vara svåra att förstå. Därför har vi valt att inte använda några begrepp 

som kan vara svårtolkade i intervjuguiden.  

 

I utformandet av intervjuguiden valde vi att göra två versioner. En till respondenterna 

och en till oss själva. Anledningen var att vi dels inte ville visa respondenterna vilka 

frågor som stod under vilka begrepp, det här för att vi inte ville styra deras svar. Dels 

var det för att vi på vår egen upplaga lade till möjliga följdfrågor under varje fråga. 

Eftersom att intervjuerna utfördes utefter öppna frågor var det möjligt för oss att ställa 

löpande följdfrågor för att få mer uttömmande svar då vi upplevde att det behövdes 

(Kvale, 1997; Kvale & Brinkmann, 2009). Respondenterna gav alla relativt 

uttömande svar och ofta behövde vi inte vidareutveckla frågorna. Men när vi gjorde 

det, var följdfrågorna mestadels: Varför/Varför inte? Hur/vad gör du i det läget? Kan 

du utveckla det? 

3.6.3 Individuella besöksintervjuer 

Vi valde att samla in primärdata genom individuella besöksintervjuer framför 

telefonintervjuer eller gruppintervjuer. Beslutet grundades framförallt på Wärneryds 

(1990) åsikter kring frågan. Han menar att besöksintervju är att föredra framför 

telefonintervjuer då flexibiliteten här är mycket större. Wärneryd (1990) och Jacobsen 

(2002)  menar vidare att vid en besöksintervju är det möjligt att känna av eventuella 

beteendeförändringar (genom kroppsspråk) hos respondenten på grund av 

obekvämhet/känslighet vilket gör det möjligt att snabbt omformulera frågan eller gå 

vidare till nästa. En besöksintervju gör det lättare att skapa en personlig kontakt, 

vilket kan vara fördelaktigt för oss då vi önskar nå djupgående intervjuer. 

Gruppintervjuer valdes bort därför att de inte skulle medföra samma personliga 

kontakt (Wärneryd, 1990). 

 

Alla intervjuer ägde rum på respektives kontor därför att vi ville att respondenten 

skulle känna sig bekväm i omgivningen. Genom att genomföra intervjuerna i en 

naturlig miljö, och få respondenten att känna sig bekväm i situationen, tror vi att vi 

hjälper denne att tala mer fritt runt ämnet. Att utföra intervjun på en naturlig plats, 

intygar Kvale (1997), hjälper respondenten att känna sig bekväm och trygg i 

situationen. Valet av att genomföra intervjuerna på kontoren medförde vissa 

nackdelar, vid några tillfällen blev vi avbrutna av kollegor som knackade på eller 

telefoner som ringde. Vi kände dock inte att det skadade kvalitén på studierna då 

störningsmomenten var mycket få.  

 

Intervjuerna valde vi att utföra tillsammans. Vi valde att dela upp ansvaret under 

intervjuerna där en av oss fokuserade på att anteckna och observera medan den andra 

fokuserade på den sociala biten, samspelet med respondenten. Att utföra intervjuer i 

tvåmannalag kan enligt Eisenhardt (1989) göras med fördel då den ena parten kan 

anteckna och inta en mer reserverad roll medan den andre parten fokuserar på det 

sociala samspelet med respondenten. Genom de här tillvägagångssättet menar vi att vi 

får ut mer av intervjuerna eftersom vi då ser samma händelseförlopp ur två olika 

vinklar.I genomförandet av intervjuerna följde vi Jacobsens (2002) råd om att en 

intervju gärna får inledas med en kort presentation av intervjuarna, presentation kring 

undersökningens ändamål samt utlovning av anonymitet till respondenterna. Vidare 

menar Jacobsen (2002) att en intervju fördelaktigt kan inledas med några öppna 
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frågor, för att få fram vad respondenten tycker är viktigt inom området, inte vad vi 

tror är viktigt.  Att ställa öppna frågor för att undvika att styra respondenten är något 

vi tagit fasta på genom hela intervjun.  

3.7 Analysmetod 
Efter de utförda intervjuerna valde vi att transkribera och skriva ner respondenternas 

svar ordagrant. Transkriptionsprocessen var tidskrävande men innebar samtidigt att vi 

inte gick miste om någon information som sagts under intervjuerna. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att genom att skriva ner intervjuerna underlättas 

analysarbetet. För att vidare underlätta analysarbetet och för att underlätta för läsaren 

har vi även valt att strukturera upp, teori, empiri och analys utefter samma rubriker; 

självledarskap, självledarskap genom tre strategier (där varje strategi är en 

underrubrik) samt superledarskap. De här rubrikerna är samtidigt de begrepp som 

utgjort grunden till intervjuguiden. Att dela upp och analysera på det här sättet kallas 

för kategorisering (Backmann, 2002). Kategoriseringen har inneburit att vi enkelt 

kunnat se likheter/skillnader mellan olika respondenter och likheter/skillnader mellan 

empiri och teori.  

 

Vi har genomgående använt oss av citat. Jacobsen (2002) menar att det här kan 

förtydliga respondenternas åsikter. I presentationerna av respondenterna valde vi ut ett 

citat från var och en som vi upplevde som utmärkande för denne.   

3.8 Validitet 
En studies validitet kan delas in i intern validitet och extern validitet. Intern validitet 

fokuserar på i vilken utsträckning studien mäter det den har för avsikt att mäta, om 

den innehåller information som motsvarar syftet.  Vid hög intern validitet benämns 

insamlad data och presenterade slutsatser vara riktiga. Den externa validiteten 

fokuserar på generaliserbarheten i studiens slutsatser (Jacobsen, 2002). 

 

Eftersom vår studie är djupgående med ett fåtal respondenter är den externa 

validiteten för oss låg. Utifrån de intervjuer vi gjort kan vi inte dra slutsatser kring en 

större population. Kvalitativa studier har heller inte för avsikt att generaliseras på en 

större population (Jacobsen, 2002). För att värdera den interna validiteten menar 

Jacobsen (2002) att respondenternas kunskap och vilja att dela med sig av den bör 

vägas in. Vi menar att vår studie har en hög intern validitet eftersom vi valt att 

intervjua personer med mångårig branscherfarenhet alternativt kortare 

branscherfarenhet kombinerat med relevant utbildning. Vi tror inte självledarskap är 

ett känsligt ämne och därför bör respondenten inte se några problem i att dela med sig 

av sina kunskaper. Vi valde dock att erbjuda anonymitet till alla respondenter utifall 

någon upplevde ämnet som känsligt. Jacobsen (2002) rekommenderar också att 

studien kontrolleras av andra, sakkunniga för att säkerställa intern validitet. Det här 

har gjorts i ett flertal seminarium där elever och ämneslärare kritiskt granskat 

uppsatsen.  

3.9 Reliabilitet 
Reliabilitet är det samma som tillförlitlighet; går det att lita på studiens insamlade 

data? (Jacobsen, 2002).  För att skapa en hög tillförlitlighet har vi genomgående i 

våra metodval följt rekommendationer av sakkunniga författare. Vi har gjort ett aktivt 

val i att endast använda oss av besöksintervjuer då de enligt Wärneryd (1990) skapar 

bästa förutsättningar, vi har också valt våra respondenter noga då vi ställt krav på 

utbildning och/eller erfarenhet. Vi har under intervjuernas gång varit medvetna om 
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intervjuareffekten och försökt att förminska vår påverkan på svaren genom att vi styrt 

samtalet i låg grad, låtit respondenten tala mycket fritt och vi har agerat respektfullt 

gentemot respondentens åsikter/ tankar för att skapa förtroende.  Vi har samtidigt 

erbjudit anonymitet för att stärka deras förtroende och för att de ska känna sig 

bekväma i sina svar.  

3.10 Etik  
Som tydliggörs i bilaga 1och bilaga 2 har samtliga respondenter innan deras beslut 

angående medverkan blivit informerade om: studiens syfte, dess publicering efter 

färdigställande och deras medverkande roll i studien. Samtliga respondenter har 

godkänt att intervjuerna spelas in, de har även blivit erbjudna anonymitet innan 

intervjun inletts vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar kan vara av betydelse för 

kvalitén på primärdata. När det empiriska materialet sammanställts fick varje 

respondent ta del av och godkänna att vi publicerade deras uttalanden. Samtliga 

respondenter gav sitt godkännande till att publicera materialet samt att använda deras 

riktiga namn.  

 

Under våra intervjuer har ett antal företagsnamn nämnts som möjliga arbetsgivare, 

praktikplatser eller företag för utförande av arbetsprövningar. Vi har följt Kvale och 

Brinkmanns (2009) rekommendation att exkludera de här namnen ur studien då 

företagen inte själva valt att deltaga. Vi menar att företagsnamnen inte har avgörande 

betydelse för studiens resultat. En exkludering skadar därmed inte studien, däremot 

elimineras risken för etiska övertramp.  
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4. Empiri 
I det här avsnittet presenteras primärdata som samlats in genom besöksintervjuer hos 

en jobbcoach, två arbetspsykologer samt två arbetsförmedlare. Här presenteras 

respondenternas syn på de ämnen som lyfts fram i den teoretiska referensramen. 

4.1 Presentation av myndighet och företag 

4.1.1 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen är en myndighet som förmedlar både kompetens och lediga 

tjänster. Myndigheten följer instruktioner från riksdagen och regeringen. 

Arbetsförmedlingens huvudsakliga syfte är att på effektivast möjliga sätt matcha 

arbetssökande med arbetsgivare (Arbetsförmedlingen, 2012a).  Arbetsförmedlingen 

finns i hela Sverige, är uppdelat i 55 olika marknadsområden, har 320 lokala kontor 

med huvudkontor i Stockholm (Arbetsförmedlingen, 2012b). Arbetsförmedlingen har 

10 800 anställda varav de flesta är arbetsförmedlare men det finns även psykologer, 

utredare, arbetsterapeuter, jobbcoacher och socialkonsulenter (Arbetsförmedlingen, 

2012c). År 2011 fick 560 000 svenskar anställning efter att de varit inskrivna på 

Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen, 2012a)  

4.1.2 Eductus 

Eductus grundades för 20 år sedan och ingår i AcadeMedia-koncernen, Sveriges 

största utbildningsföretag. Idag finns Eductus på 50 orter i Sverige och har 500 

anställda, framförallt coacher (Eductus, 2012a). Eductus beskriver sig själva som en 

kompletterande aktör på arbetsmarknaden och menar att deras verksamhet handlar om 

utveckling och jobb. Deras arbete involverar utbildning, coachning samt matchning, 

där de arbetar med både arbetssökande och arbetsgivare (Eductus, 2012b).  

4.2 Presentation av respondenterna  

4.2.1 Edfalk Fredrik, Arbetspsykolog 

Edfalk avslutade sin psykologutbildning för elva år sedan och har sedan dess arbetat 

hos Arbetsförmedlingen. Edfalk ingår i ett arbetsteam av psykologer och terapeuter på 

Partillekontoret i Västra Götalands län. Teamet innehar en specialistfunktion för ett 

område som sträcker sig från Halmstad upp till Stenungsund.    

 

I genomsnitt antal arbetssökande på sin signatur samtidigt: 20 st.  

Utmärkande citat: ”Ska man få till någon form av förändring så måste det komma 

inifrån sig själv” 

(F. Edfalk, personlig kommunikation, 14 maj, 2012).  

4.2.2 Häggström Lars, Arbetsförmedlare 

Häggström arbetar sedan tre år hos Arbetsförmedlingen i Varberg. Han anställdes 

inledningsvis som jobbcoach men övergick senare till arbetsförmedlare. Häggström 

har i mer än tjugo år arbetat med bemanning och rekrytering, dels inom 

bemanningsbranschen men även som servicechef hos ett större rederi.  Häggström 

menar att hans tidigare anställningar har gett honom en stor förståelse för människor 

inom olika yrkesgrupper. 
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I genomsnitt antal arbetssökande på sin signatur samtidigt: 200 st.  

Utmärkande citat: ”Vi har ett egenansvar, att skapa den situation som vi 

eftersträvar…”  

 (L. Häggström, personlig kommunikation, 27 april, 2012).  

4.2.3 Lidebring Andreas, Jobbcoach 

Andreas Lidebring är sedan två år anställd hos Eductus, i Halmstad. Andreas är 

utbildad inom psykologi och folkhälsovetenskap, han har även två års erfarenhet som 

rekryterare hos ett bemanningsföretag inom transport. 

 

I genomsnitt antal arbetssökande på sin signatur samtidigt: 20 st.  

Utmärkande citat: ” … det är det här med nån annan:ismen, det gäller att inse att du 

kan göra mycket mer själv och inte vänta på att nån annan ska lösa det åt dig” 

(A. Lidebring, personlig kommunikation, 31 maj, 2012).  

4.2.4 Lideström Karin, Arbetspsykolog 

Lideström har arbetat som rehabiliteringspsykolog sedan 1972 hos kommun, 

landsting och myndigheter. Nu är Lideström anställd hos Arbetsförmedlingen i 

Halmstad och arbetar där med arbetsrehabilitering. Lideström berättar att hon är 

konsult åt arbetsförmedlarna och fungerar som specialist i oklara fall. 

 

I genomsnitt antal arbetssökande på sin signatur samtidigt: 20 st.  

Utmärkande citat: ”Jag skulle kunna sitta och komma med massa käcka förslag och 

lösningar, men är det inte förankrat hos den det gäller då blir det inget av det” 

 (K. Lideström, personlig kommunikation, 25 maj, 2012).  

4.2.5 Skogholm Glennd, Arbetsförmedlare 

Skogholm arbetar sedan nio år hos Arbetsförmedlingen i Göteborg, på 

Hisingskontoret. Han är nu specialiserad på ungdomar upp till 25 år men har tidigare 

arbetat med arbetssökande i alla åldrar. Innan Skogholm började hos 

Arbetsförmedlingen var han anställd hos Eductus i sex år som projektledare över 

arbetsmarknadspolitiska program. Skogholm har även femton års erfarenhet som 

butikschef hos en välkänd klädkedja.  

 

I genomsnitt antal arbetssökande på sin signatur samtidigt: 200 st.  

Utmärkande citat: ”Det är ju du som i grund och botten måste ta tag i det… jag kan 

ju inte ta dig i handen och gå ut och söka jobb” 

 (G. Skogholm, personlig kommunikation, 23 april, 2012).  

4.3 Självledarskap 

Edfalk menar att självledarskap handlar om självbestämmande och att det är ständigt 

närvarande, i både stora och avgörande beslut och i små vardagliga handlingar. Edfalk 

säger att självledarskap är nödvändigt då en person söker arbete. Han säger också att 

han i sitt arbete kan påverka självledarskapet hos en arbetssökande person under 

förutsättning att den personen tillåter sig själv att påverkas. Det är viktigt att komma 

ihåg att vi aldrig kan förändra någon annans beteende menar Edfalk, däremot kan vi 

förändra vårt eget.  

 

Häggström menar att självledarskap i stor utsträckning handlar om självdisciplin. 

Han menar vidare att vi alla har ett egenansvar att skapa de situationer som vi 

eftersträvar, både i arbetslivet och privatlivet. För att tydliggöra berättar han hur det är 
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ditt eget ansvar att skapa de familjeförhållanden du önskar, ta hand om din 

privatekonomi och att hitta en anställning. Att leda sig själv är dock inte alltid lätt 

menar Häggström och berättar att han träffar många personer i besvärliga situationer, 

där deras förmåga att leda sig själva är nedsatt.  Han berättar i samma andetag att det 

inte finns några människor som inte kan lyftas eller lyfta sig själva ur en sådan 

situation.  

 

Lidebring säger att självledarskap innebär att coacha sig själv genom olika 

situationer. Han menar att alla är självcoachande, men att alla inte är medvetna om att 

vara det. Att söka arbete är tufft säger Lidebring och kräver mycket tid och kraft av 

den sökande själv. Att vara jobbcoach innebär enligt Lidebring inte att ta över 

sökandet, utan innebär istället att vara ackompanjerande kartläsare som kan komma 

med förslag till den sökande. Lidebring berättar från hans egna erfarenheter att det 

absolut viktigaste i arbetssökande är att viljan finns där!  

 

Lideström säger att självledarskap är oerhört viktigt, därför att det innebär att var och 

en ansvarar och bestämmer över sitt eget liv. Hon berättar också att med undantag 

från personer som lider av sjukdomar eller funktionshinder som gör det omöjligt för 

dem att leda sig själva så tror hon att alla utövar självledarskap. Lideström tror att det 

är möjligt för en person att till viss del påverka självledarskapet hos en annan person 

genom att delge mer kunskap om denne själv. Det kan röra sig om att säga: ”det här 

fixar du!”(K. Lideström, personlig kommunikation, 25 maj, 2012).  

 

Skogholm är tydlig med att självledarskap handlar om eget ansvar, där vi alla har 

huvudrollen och huvudansvaret för våra egna liv.  Det är ditt eget ansvar att skaffa dig 

själv ett arbete, men det finns hjälp att få för den som vill, säger Skogholm. Skogholm 

berättar att det inte alltid är lätt att söka jobb för exempelvis personer med lågt 

självförtroende. Lågt självförtroende kan grundas på långtidsarbetslöshet menar 

Skogholm men också bero på andra faktorer i en persons omgivning. I sitt arbete som 

arbetsförmedlare poängterar Skogholm att det är viktigt att behandla alla som egna 

individer eftersom att alla människor är olika och har olika behov.  

4.4 Självledarskap genom tre strategier 
De fem respondenterna är rörande överens om att det inte finns en standardiserad mall 

att gå efter i deras möten med arbetssökande. Var och en har egna behov och 

personlighet som gör det omöjligt för Arbetsförmedlingens eller Eductus anställda att 

behandla alla på samma sätt. Alla fungerar olika och det gäller att hitta vägar som 

passar den enskilda individen.  

 

”Det går inte att ta en hel grupp och säga att nu ska ni alla söka 

arbeten på det här sättet, för de är ju fem eller tio helt olika 

individer” (G. Skogholm, personlig kommunikation, 23 april, 2012).  

4.4.1 Självledarskap genom beteendefokuserade strategier 

När en arbetssökande tycker att det är svårt att söka jobb är lösningen att få personen 

att bara göra det, menar Edfalk. Edfalk menar att en person som inte vågar söka 

arbete behöver inse att det i själva verket inte är så farligt. Edfalk säger att i sådana 

här situationer gäller det att inte skuldbelägga personen rörande arbeten som han/hon 

borde sökt men inte har, istället bör personen lyftas till att tänka positivt och framåt. 
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Tillsammans med den arbetssökande arbetar Edfalk med att sätta upp mål, ett mål kan 

exempelvis vara att söka ett visst antal jobb innan nästa träff på Arbetsförmedlingen. 

 

 ”Det är väldigt få personer som dör av att söka jobb, och alla 

andra konsekvenser är förmodligen en förändring till det 

bättre” (F. Edfalk, personlig kommunikation, 14 maj, 2012).  

 

Häggström säger att idag är en bra jobbansökan A och O för att få en anställning. Om 

två personer med samma kompetens söker samma jobb är det utformningen av 

ansökan som avgör vem som får det. Att skriva ett CV tar några timmar menar 

Häggström och är något som var och en måste göra själva. Det här betyder dock inte 

att det inte finns hjälp att få, för det gör det! Antingen kan du ta del av mallar som 

ligger på Arbetsförmedlingens hemsida eller så kan du delta i CV-seminarium, säger 

Häggström.  

 

Lidebring menar att enda sättet att ta sig förbi något som är jobbigt är att möta det, 

det finns inga omvägar. Han berättar att det som många tycker är jobbigt i 

arbetssökandet är att ta första kontakten med arbetsgivaren, vidare berättar han att han 

vet att det blir enklare desto fler gånger det görs. Lidebring delger ett exempel; en 

deltagare på Eductus var oerhört blyg. Efter en del coachning av Lidebring vågade 

han tillslut ta den första kontakten med en arbetsgivare, vilket ledde till att han fick en 

praktikplats. Arbetsgivaren berättade för Lidebring i efterhand att killen som fick 

praktikplatsen hade gjort alla klassiska fel under arbetsintervjun men att han fick 

platsen därför att viljan fanns där. 

 

”Det viktiga är kanske inte att göra alla rätt utan att faktiskt 

göra det”(A. Lidebring, personlig kommunikation, 31 maj, 2012).  

 

Lideström säger att det inte går att generalisera kring vad som krävs av en person för 

att utföra uppgifter som upplevs jobbiga. Det här är oerhört individuellt menar hon. 

För att underlätta utförandet av en handling som känns jobbig menar Lideström att det 

bör funderas över vilket delmoment i handlingen som upplevs utmanande. Hon 

exemplifierar det hela med en person som är rädd för att besöka tandläkaren. I ett 

sådant fall menar Lideström att det kan vara av betydelse att ta reda på om personen 

är rädd för själva behandlingen, lukten i lokalen eller att behöva ta kontakt innan 

besöket. En lösning är träna i situationen säger Lideström, och berättar att genom att 

utsätta sig för det som är jobbigt blir det mindre jobbigt. 

 

Skogholm träffar ofta ungdomar som upplever det som jobbigt att söka jobb. Han 

säger att många framförallt är nervösa inför intervjuer därför att de inte vet vad som 

förväntas av dem i sådana situationer.  Beroende på vad den arbetssökande föredrar 

agerar Skogholm olika i sådana fall. Ibland kan en arbetsprövning vara lämpligt, 

vilket innebär att de under en period får testa på ett arbete hos en arbetsgivare. Genom 

en arbetsprövning ökar ofta självförtroendet hos en arbetssökande säger Skogholm. 

Hos Arbetsförmedlingen erbjuds även möjligheten för arbetssökande att öva 

intervjuteknik antingen i grupp eller tillsammans med en förmedlare vilket ger 

möjlighet för tips och feed-back. Skogholm berättar att genom att öva en intervju med 
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en arbetssökande kan han avdramatisera det hela lite och få dem att förstå att de som 

ska intervjua dem är inte mer än människor. 

4.4.2 Självledarskap genom inbyggda/-naturliga belöningsstrategier  

Det är viktigt att trivas på jobbet, annars tror Edfalk att livet blir väldigt jobbigt.  Vad 

som skapar trivsel är naturligtvis olika från person till person menar Edfalk; vissa vill 

att arbetet ska vara rutinmässigt och kännas tryggt medan andra vill ha en intellektuell 

utmaning varje dag. Det gäller därför att hitta och söka ett arbete som möter de egna 

önskemålen. Edfalk poängterar att de olika önskemålen som finns hos människor gör 

det omöjligt att säga att ett arbete skulle vara bättre än något annat arbete. Drömjobbet 

i en mans ögon kan vara en annan mans mardröm och vad som är viktigt är att hitta 

sin egen dröm och inte jämföra vem utav oss som drömmer bäst, menar Edfalk.  

 

”Jag tror att man ska akta sig för att lägga värderingar i att 

vara städare skulle vara ett sämre arbete än att vara VD” 
 (F. Edfalk, personlig kommunikation, 14 maj, 2012).  

 

Häggström berättar utifrån sina egna erfarenheter att ett arbete måste vara 

stimulerande för att hålla i längden, det här vet han för att han har själv haft yrken där 

han tyckt att arbetsuppgifterna varit tråkiga. För att trivas på jobbet krävs mer än 

trevliga kolleger eller bra lön, själva arbetet måste bidra till trivsel menar Häggström. 

Om en person som redan har ett arbete upplever att jobbet är tråkigt skulle Häggström 

först rekommendera att titta på möjligheterna att förändra arbetssituationen på det 

nuvarande företaget framför att söka ny anställning. En anställd har ett värde för 

företaget och ofta finns interna utvecklingsmöjligheter. Det gäller bara att leta upp 

dem och ta tillvara på dem menar Häggström.  

 

Lidebring menar att det är viktigt att beakta sina intressen och sin personlighet i en 

arbetssökningsprocess. Om en person söker och får jobb som inte passar dennes 

personlighet eller intressen är risken att det nya arbetet endast resulterar i en 

korttidsanställning. Han berättar att Eductus kontor i Halmstad ligger i framkant vad 

gäller att hjälpa arbetssökande nå långtidsanställningar. Det här tror han beror på att 

de uppmanar de sökande att fråga sig själva; ”Vad vill jag göra? Vad tycker jag är 

roligt? Hur är jag som person?”. (A. Lidebring, personlig kommunikation, 31 maj, 

2012). Att hitta ett arbete där du trivs innebär att du kommer vilja bli kvar på den 

arbetsplatsen menar Lidebring.   

 

Lideström menar att det är viktigt att jobbet är roligt, hon menar att hon själv tycker 

sitt jobb är roligt och att det är därför hon arbetat som psykolog i så många år. När en 

person befinner sig i en arbetssituation som upplevs tråkig, tror Lideström att det är 

svårt att slå över från att tänka ”det här är tråkigt” till att tänka ”det här är roligt”. 

(K. Lideström, personlig kommunikation, 25 maj, 2012). Istället menar Lideström att 

det går att byta arbete eller förändra det nuvarande arbetet.  

 

Skogholm menar att i stort sett alla personer kommer någon gång att ha ett arbete som 

känns halvtrist, där de känner efter en extra gång på morgonen om de inte är lite sjuka 

så de måste stanna hemma. Han menar också att det är en bra lärdom, efter ett sådant 

arbete uppskattas ett som är mer trivsamt i större utsträckning. Skogholm menar att 

trivsel är viktigt, för hans egen del innebär det att kunna skoja med kolleger och att 
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verka i en social miljö. Men Skogholm poängterar flertal gånger att människor är 

olika, och att alla måste hitta det som gör att de själva trivs. Om en arbetssituation 

upplevs negativt menar Skogholm att personen bör se över möjligheterna att förändra 

situationen på nuvarande arbetsplats, men även se över nya arbetsalternativ. Det 

skadar aldrig att söka nya jobb, säger Skogholm, att söka innebär nämligen inte att du 

måste ta det.  

4.4.3 Självledarskap genom tankemönsterbaserade strategier 

En persons tankemönster och uppfattningar tror Edfalk påverkar denne i stor grad i 

alla situationer, inklusive arbetssökande. Påverkan kan vara på gott och ont och 

Edfalk menar att tankemönstren går att förändra. Han berättar att han är övertygad om 

att människan är dynamisk och innehar en förändringspotential. Edfalk menar att en 

person kan påverka sina tankemönster själv eller med hjälp av andra personer. Det 

behöver inte röra sig om någon professionell hjälp utan kan lika väl röra sig om en 

vän eller en familjemedlem. Hjälpen som kan ges av en professionell person skiljer 

sig dock från kamratmässig hjälp och det ena är inte bättre än det andra menar Edfalk, 

däremot kan de två vara mer eller mindre lämpliga beroende på situationen. Den 

mentala påverkan som kan ske då en person väljer att ta hjälp av en annan person 

uppstår ur jämförandet av uppfattningar menar Edfalk. Om en arbetssökande själv 

uppfattar sina kunskaper inom ett område som bristfälliga kan Edfalk ibland använda 

sig av intellektuella tester som kan bevisa att de kan mycket mer än vad de tror. På det 

här viset menar han att de kan få upp ögonen för möjligheter de inte såg tidigare.  
 

”Vi har en förmåga att styra våra handlingar, våra 

tankemönster, och de här mönstren tror jag går att förändra! 

Skulle det inte vara på det här sättet skulle mitt jobb vara 

meningslöst i stort sett”(F. Edfalk, personlig kommunikation, 14 maj, 2012) 
 

Häggström menar att personliga uppfattningar och tankar har en stor påverkan på en 

person och dennes arbetssökande. Det är vanligt säger Häggström att människor inte 

värderar sina egna prestationer tillräckligt högt och därför inte skriver med alla sina 

erfarenheter i sitt CV. Han berättar om en person han träffade i sitt arbete som sa att 

han bara stått på lagret. Häggström frågade honom då om ansvarsuppdelningen på 

lagret och det visade sig att personen i fråga varit ansvarig för upplärning av nya 

anställda där han bland annat lärt dem köra truck. Häggström menar att den största 

meriten i denne personens fall inte syntes på hans CV när han sökte jobb, för att 

personen själv inte upplevde det som värt att nämna. Att höra en annan persons 

uppfattning om dina erfarenheter kan påverka din egen uppfattning menar Häggström. 

 

Lidebring är totalt övertygad om att personliga tankar har enorm inverkan i hur 

personer agerar i olika situationer. Han menar att i arbetssökande gäller det att se 

möjligheter istället för hinder, det gäller att höja sig själv istället för att sänka sig 

själv. Han exemplifierar det hela med en annons där de krävs tio års erfarenhet, men 

du själv har bara två års erfarenhet. Antingen väljer du att söka därför att du har 

många egenskaper som de letar efter, eller så säger du till dig själv att du inte är bra 

nog, menar Lidebring. Om en arbetssökande har destruktiva tankemönster där 

han/hon sänker sig själv är det lätt att fastna i det läget. För att kunna komma vidare i 

livet gäller det att bryta mönstret menar Lidebring.  
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Lideström säger att en persons tankar har stor påverkan på personen. Hon menar att 

utförandet av en och samma uppgift kan upplevas helt olika beroende på om du går in 

med tänket: det här kommer inte jag att klara eller om du istället tänker: det här är 

inga problem, det löser jag. Lideström menar att tankemönster går att påverka och att 

det går att göra antingen själv, med hjälp av en annan person eller med hjälp av något. 

Lideström berättar om vad som kallas för arbetspsykologisk utredning, en del av den 

här kan vara ett test som utreder en persons förmågor.  Utredningen involverar 

språklig förståelse, logisk förmåga, perceptiv snabbhet, formuppfattningsförmåga, 

mattekunskaper, olika inlärningsmetoder, koncentrationsförmåga m.m. Testet 

resulterar i en profil som kan jämföras med personer som är i samma ålder och har 

likvärdig utbildning. Lideström berättar att de här testen ibland visar att personer har 

talang inom områden de inte visste om! När det här sker är det möjligt att påverka en 

persons uppfattning om sig själv säger Lideström. 

 

”Att få se ett testresultat som visar svart på vitt att du har talang 

inom ett område kan vara mer övertygande än att bara höra det 

sägas av någon, eftersom att siffrorna inte går att argumentera 

med”(K. Lideström, personlig kommunikation, 25 maj, 2012).  

 

Skogholm tror att hur du är som person och hur du agerar beror på dina tankar och 

uppfattningar. Han tror också att dina arbetssökarmetoder grundas på dina 

uppfattningar. Skogholm berättar om personer som upplevt att de gjort allt i sin makt 

för att få en anställning och när de ändå inte får något ger de upp. I sådana situationer 

gäller det att tänka om och tänka nytt säger Skogholm. Att lyssna på andra kan vara 

ett sätt att få nya idéer menar han. Många lever i den uppfattningen att alla lediga jobb 

finns tillgängliga på Arbetsförmedlingens hemsida. Skogholm berättar att många inte 

är medvetna om att de allra flesta jobben aldrig annonseras ut där.  Ändrar du den 

uppfattningen hos en arbetssökande och han/hon börjar söka arbete på andra ställen 

än bara på platsbanken ökar deras chanser att få jobb markant, menar Skogholm.  

4.5 Superledarskap  

När Edfalk ska träffa en ny arbetssökande vill han inleda med att lära känna personen, 

dennes önskningar och yrkesambitioner. Edfalk menar att det är en förutsättning att de 

arbetssökande själva vill ha till en förändring, jag kan inte förändra deras situation åt 

dem, säger Edfalk. Edfalk berättar att han försöker att bilda en allians med den 

arbetssökande, där de jobbar tillsammans. Att den arbetssökande saknar jobb ses ett 

gemensamt problem som vi löser tillsammans säger han. Det är aldrig jag som tar 

besluten berättar han vidare, jag hjälper till att fundera tillsammans med den 

arbetssökande som sedan tar besluten själv. Vid varje möte med Arbetsförmedlingen 

ska den arbetssökande få förslag på arbeten att söka. Sedan gäller det för oss att 

samtidigt titta på hur vi kan förbättra den arbetssökandes chanser att få de arbeten 

som han/hon söker, berättar Edfalk. Att förbättra någons chanser kan röra sig om 

arbetsmarknadsutbildningar, det kan också röra sig om vägledning – att söka de 

arbeten som de kommer att trivas med. En stor del av dem jag träffar står i 

valsituationer. Det blir en balansgång i hur mycket jag kan rådgöra med dem här 

menar Edfalk.  Vidare menar han att om han propagerar för ett av alternativen väljer 

de flesta det andra alternativet.  
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”… det är så vi fungerar. Desto fler argument jag använder för 

ett av valen desto fler argument kommer personen själv med 

som säger emot det, och eftersom de här argumenten kommer 

inifrån dem själva är det oftast det andra valet de väljer sedan” 
(F. Edfalk, personlig kommunikation, 14 maj, 2012).  

 

Edfalk fortsätter att berätta att han inte har någon patentlösning på hur eller när den 

här metoden bör användas, han gör en avvägning från person till person. Edfalk är av 

den uppfattningen att människor har en förändringspotential. I sitt arbete kan han 

påverka beteende och tankar menar han. Dock måste det här ske efter förutsättningen 

att personen själv vill. Mina begränsningar ligger naturligtvis här, säger Edfalk. Jag 

kan inte hjälpa dem som inte vill bli hjälpta. Och ibland kan det röra sig om att det är 

jag som är fel person att hjälpa just dem.  

 

Häggström menar att hans arbete i stor utsträckning handlar om att hjälpa människor 

hitta nya tankebanor. Han får ofta responsen: Det har jag aldrig tänkt på eller Så har 

jag aldrig sett på det. Jag försöker att alltid fokusera på det positiva menar 

Häggström. Häggström berättar om en kampanj som Arbetsförmedlingen drev 

nyligen; kampanjen innehöll bland annat en bild på en kvinna som var blind. På 

bilden var även en text som frågade om bilden föreställer en danspedagog eller en 

blind person? Häggström menar att det här är ett bra exempel, istället för att hänga 

upp sig på att kvinnan på bilden är blind väljer vi att se det friska, vi ser kompetensen, 

säger han.  

 

Häggström berättar att alla han träffar är olika, alla behöver olika mycket hjälp. 

Personer som varit arbetslösa en längre period kan vara nere och behöver kanske hjälp 

för att lyfta sig själva ur den situationen. Häggström visar på en positiv människosyn 

och säger att allt är möjligt! Det finns inga personer som inte går att lyfta! Processen 

ser bara olika ut för olika personer berättar Häggström. Ibland kan man lyfta sig själv. 

Men någon gång behöver alla hjälp med att lyfta sig själv ur en svacka.  

 

”Man drar inte alltid igång sig själv, ibland behöver man hjälp 

från kollegor, familj eller någonting som får en att kicka igång” 
(L. Häggström, personlig kommunikation, 27 april, 2012).  

 

Lidebring poängterar att han aldrig kan tala om för någon att nu ska du göra si eller 

så. När han träffar arbetssökande menar han istället att det handlar om ett lagarbete 

där de gemensamt diskuterar olika alternativ. Det viktigaste, menar Lidebring, är att 

den arbetssökande har en vilja och en positiv attityd gentemot arbetssökandet. Det här 

ser han som en förutsättning för att de tillsammans ska kunna arbeta med matchning 

och sökning. Finns inte viljan eller brister attityden måste arbetet istället börja med att 

ändra på detta, säger Lidebring. Lidebring samt de andra respondenterna menar att de 

ibland träffar arbetssökande som blir besvikna då de måste ta egna beslut. Vissa vill 

helt enkelt att vi ska säga till dem exakt vad de ska göra och det är inte så det går till, 

menar Lidebring. I sitt arbete försöker Lidebring att inte ge svar när det inte behövs.  

Han menar att personen i fråga ofta själv kan svara. Han förklarar det genom att 

exemplifiera följande dialog: 
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Lidebring – Hur vill du göra här? 

Arbetssökande  – Kanske sätta upp en veckoplan för sökningar. 

Lidebring – Hur många tror du att du kan söka? 

Arbetssökande  – Ehh, vad tror du? 

Lidebring – Nej, vad tror du? 
(A. Lidebring, personlig kommunikation, 31 maj, 2012).  

 

Lidebring är av den övertygelsen att alla måste finna sin egen väg genom att tro på sig 

själva, följa sin egen vilja och inse att de själva har ansvaret över sitt eget liv. Han 

menar att hans möten med arbetssökande måste inledas med att lära känna personen 

för att kunna se vad han/hon behöver hjälp med. För många räcker det att bara komma 

och prata om situationen för att de själva ska hitta nya vägar, säger Lidebring. I vissa 

situationer menar Lidebring att hans egna tankar kan lyftas fram för att hjälpa den 

arbetssökande. Han menar att en person som har lågt självförtroende eller tvivlar på 

sin kompentens kan stärkas genom att höra andras tankar om henne/honom. Får en 

person höra tillräckligt många gånger att: Du är faktiskt bra på det här leder det ofta 

till att personen själv börjar tro på det.  

 

Lideström menar att en utomstående part kan påverka självledarskapet hos en annan. 

Ett sätt som hon själv kan påverka genom är att hjälpa personer ta reda på mer om sig 

själva. Det här kan ske genom en arbetspsykologisk utredning, där tester visar 

personer sidor av sig själva som de inte sett tidigare. Hon kan också påverka genom 

att göra en intresseinventering med den arbetssökande. Det innebär att den 

arbetssökande får en rad fotografier på olika yrken som denne får sortera i tre högar 

under; absolut inte, kanske eller det ser intressant ut. Därefter diskuterar vi 

tillsammans kring valen säger Lideström och menar att det här kan leda till ökade 

insikter om intresseriktning. Ofta handlar mitt arbete om att resonera med personer 

kring vad de själva vill säger Lideström. Hon säger att det kan hjälpa att sätta ord på 

sina tankar för att få en klarare bild över var man står, vart man vill och hur man 

kommer dit.  Lideström menar att hon även kan på verka självledarskapet genom att 

höja självföretroendet hos en arbetssökande, hon kan även stötta och peppa under 

sökningsprocessen. Hon berättar att även om det inte ingår i hennes arbetsuppgifter 

vet hon att arbetsförmedlingen också kan hjälpa personer med att öva situationer de 

upplever svåra, exempelvis att ringa upp en arbetsgivare. Lideström menar att 

Arbetsförmedlingen kan hjälpa och stötta på en rad olika vis men att själva uppgiften 

måste utföras av personen själv. 

 

”Jag kan de här och de här sakerna, vi kan jobba tillsammans 

men du är expert på dig själv och du vet bäst vad du vill göra. 

Jag kan komma med förslag men det är du som väljer” 
(K. Lideström, personlig kommunikation, 25 maj, 2012).  

 

Det första jag gör när jag träffar en arbetssökande är att lyssna, säger Skogholm. Det 

är viktigt för mig att personen i fråga känner förtroende. Skogholm arbetar främst 

med ungdomar och berättar att han träffar många som inte riktigt vet vad de vill 

arbeta med. Det kan hjälpa att prata om det, tillsammans med arbetssökanden har jag 

gjort topplistor över yrken och resonerat kring det, berättar Skogholm. 
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Arbetsförmedlingen erbjuder även tjänsten yrkeskompassen på hemsidan berättar 

Skogholm och menar att den kan vara till hjälp för personer som inte vet vad de vill 

arbeta med. Det är viktigt att komma ihåg att alla människor är olika, och jag 

behandlar därför alla som egna unika personer. Alla arbetssökande behöver inte 

samma hjälp, menar Skogholm. Jag är inte rätt person att hjälpa alla, och då kan en av 

mina kollegor vara bättre lämpad. Vi har olika syn på saker och ting och olika 

områden som vi är experter på säger Skogholm.  Jag kanske är bättre på att öva 

intervjutekniker med medan min kollega Martin är bättre lämpad att hjälpa till med 

CV-skrivningar. Vi kan hjälpa till på många sätt säger Skogholm. Det krävs dock en 

vilja hos den arbetssökande själv, finns inte den viljan kan vi inte göra särskilt 

mycket; vi kan inte stånga oss blodiga i väggen, säger Skogholm. Skogholm menar att 

det är möjligt att påverka en persons självledarskap genom att påverka dennes 

uppfattningar och tankar genom samtal. En persons uppfattningar och tankar påverkas 

genom att ta del av andra åsikter och diskutera olika synsätt, säger han. Skogholm 

menar att det är hans huvudsakliga syfte att påverka arbetssökandens självledarskap. 

 

”Vi kan påverka jättemycket, och det är det som är vårt jobb 

annars hade vi inte suttit här, sen kan det ta olika lång tid” (G. 

Skogholm, personlig kommunikation, 23 april, 2012).  
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5. Analys 
I det här avsnittet kopplas teori från den teoretiska referensramen samman med 

empirin. Analysen följer samma rubriker som empirin. Inledningsvis analyseras 

självledarskap övergripande, därefter utifrån de tre strategierna och slutligen även 

superledarskap.  

5.1 Självledarskap  
Självledarskap förklaras: “a philosophy and a systematic set of actions and mental 

strategies for leading ourselves to higher performance and effectiveness” (Manz & 

Sims, 2003, s. 6). Respondenterna har efter att ha tagit del av den här definitionen sagt 

att för att en arbetssökande ska kunna leda sig själv till att nå dit han/hon vill krävs: 

självbestämmande, självdisciplin, själv-coachning och eget ansvarstagande. 

Självledarskapsteorierna säger sig vara relevanta för alla, de säger även att; alla 

personer är sina egna ledare, vissa effektiva vissa mindre effektiva, men att alla kan 

effektivisera sitt självledarskap (Manz, 1986).  Respondenterna är överens om att alla 

personer utövar självledarskap i någon grad, medvetet eller omedvetet. Dock menar 

Lideström att det finns personer som är oförmögna till att leda sig själv på grund av 

sjukdomar. Respondenterna lyfter även fram hur en arbetssökande persons förmåga 

att leda sig själv kan vara tillfälligt nedsatt beroende på faktorer i omgivningen.  

Häggström exemplifierar med personer som befinner sig i depressioner, de kan ha 

svårt att leda sig själva effektivt, säger han. Skogholm berättar även han att han träffar 

arbetssökande personer som på grund av deras livssituationer har det svårt att leda sig 

själva. Manz, (1992a) förklarar att omgivningen har en påverkan på en persons 

självledarskap, dock menar Manz (1992a) att personen själv kan välja hur stor den 

påverkan blir.  

 

Vad som är ett bra eller dåligt självledarskap för arbetssökande personer går inte att 

generalisera menar samtliga respondenter.  Eftersom att varje arbetssökande person är 

unik gäller det för varje arbetssökare att utforma sitt eget självledarskap, ett ledarskap 

som passar den egna individen. Berger och Luckmann (1979) menar att en individ 

kan avgöra vad som är verkligt bra för den själv.  

 

Häggström och Edfalk menar att arbetssökande har olika mål de vill införliva genom 

att besöka Arbetsförmedlingen, de har olika drömmar de vill uppfylla i livet och i 

karriären. Edfalk menar vidare att det inte är meningsfullt att jämföra drömmar, 

istället gäller det för varje person att införliva sin egen. Skogholm är den som 

poängterar extra starkt att alla arbetssökande är individer med olika behov, och att det 

därför inte finns ett rätt sätt för dem alla leda sig själv då de söker arbete. Det här 

överensstämmer med Neck och Houghtons (2006) åsikt att; för att leda sig själv krävs 

ett individuellt utformat självledarskap. Utformandet av ett individuellt anpassat 

självledarskap sker genom de tre självledarskapsstrategierna; beteendefokuserade 

strategier, naturliga/inbyggda belöningsstrategier samt tankemönsterbaserade 

strategier (Manz, 1992a).  

 

Självledarskap sägs vara grunden till allt ledarskap (Kur, 1997). Manz och Sims 

(2003) menar att sant ledarskap kommer inifrån en person, inte utifrån. Likheter kan 

ses i det Edfalk och Lideström säger om deras oförmåga att förändra en annan persons 

självledarskap mot deras vilja. Personen i fråga måste själv välja att förändra sitt 

självledarskap för att en förändring ska kunna ske.  
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5.2 Självledarskap genom tre strategier 

5.2.1 Självledarskap genom beteendefokuserade strategier 

Att söka arbete är en nödvändig uppgift men samtidigt en uppgift som är generellt sett 

utmanande (Arbetsförmedlingen, 2012d). För att leda sig själv till att utföra något 

som upplevs svårt men nödvändigt lämpar sig beteendefokuserade 

självledarskapsteorier. Syftet bakom de här strategierna är att öka medvetenheten 

kring det egna beteendet och därefter disciplinera sig själv (Neck & Manz, 2010).  

 

Det finns olika delmoment som kan upplevas jobbigt i processen av arbetssökande 

menar Lideström. Det är därför väldigt svårt att generalisera kring vad som krävs av 

en person för att söka jobb trots att det känns svårt. Att utsätta sig för det som är 

jobbigt är dock det mest effektiva sättet att komma över sina farhågor menar samtliga 

respondenter. Edfalk uttrycker sig på följande vis; det är bara att göra det. Men hur 

går då en arbetssökande tillväga för att bara göra det? Här har respondenterna 

berättat om möjligheten att öva i situationer. Genom att öva och förbereda sig för det 

svåra kan det komma att upplevas mindre svårt, säger Lidebring. Edfalk och 

Skogholm berättar hur de hjälpt arbetssökande ungdomar att öva i situationer så som 

att; ta en första kontakt med en arbetsgivare eller att bli intervjuad av en eventuell 

arbetsgivare. Genom att öva i en fiktiv situation kan en arbetssökande persons 

självförtroende öka inför det slutgiltiga utförandet. Neck och Manz (2010) menar att 

om en uppgift repeteras (mentalt eller fysiskt) innan det slutgiltiga utförandet kan 

slutprodukten förbättras. Kanske beror det på ett ökat självförtroende då eventuella 

svagheter redan upptäckts och eliminerats? 

 

Lidebring poängterar att när det gäller arbetssökande är det viktiga inte att en ansökan 

blir perfekt utan det viktiga är att ansökan blir av. Ett annat sätt för en arbetssökare att 

söka jobb, trots att det känns svårt, är att sätta upp individuella mål. Att sätta upp mål 

för sig själv skapar en önskad färdriktning och prioriteringar menar Manz och Sims 

(2003).  Det är viktigt att målen är realistiska menar Manz (1992a) och Lidebring. För 

att målen skall bli realistiska måste de utformas av den arbetssökande själv menar 

Lidebring. Manz, (1992a) menar vidare att motivationen hos en person att försöka nå 

ett mål kan höjas om omgivningen känner till målet.  

 

För att upprätthålla ett önskat beteende är det fördelaktigt att belöna sig själv efter väl 

utförda uppgifter (Neck & Houghton, 2006). Edfalk framlyfter vikten av belöning då 

en arbetssökande lyckats med något, att bestraffa vid misslyckanden menar han dock 

inte är lika viktigt. Det gäller att blicka framåt säger han. Lidebring uttrycker sig 

istället: Se möjligheter! Inte hinder.  

 

5.2.2 Självledarskap genom inbyggda/naturliga belöningsstrategier 

Respondenterna menar att arbetssökande kan vara tufft. Det kan framförallt vara tufft 

att fortsätta söka nya arbeten efter många avvisande svar på tidigare ansökningar, 

säger Edfalk.  

Att söka arbete kan därför tänkas vara en uppgift som inte alltid upplevs rolig. Det här 

är dock möjligt att ändra på enligt de självledarskapsstrategier som fokuserar på 

inbyggda/naturliga belöningar. Antingen sker det här genom att uppgiften förändras 

eller genom att personen som utför uppgiften väljer att flytta sitt fokus till mer 

positiva delar i utförandet (Neck & Manz, 2010).  
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Lideström menar att hon tror att det är svårt att flytta fokus och se det positiva istället 

för det negativa ibland. Då tror hon mer på att förändra uppgiften. Upplevs det till 

exempel tråkigt att söka arbeten över internet menar hon att personen istället kan söka 

arbete genom att gå runt till olika arbetsgivare. Förutom det här exemplet ges inga fler 

på hur arbetssökande kan komma att upplevas mer belönande. Det poängteras dock av 

Edfalk och Lidebring att viljan till en framtida förändring är viktig i arbetssökande. 

Att fokusera på den framtida möjliga förändringen som en anställning skulle innebära 

kan här liknas vid strategin; att flytta fokus. Istället för att se det negativa kan en 

arbetssökande alltså välja att fokusera på det positiva.   

 

Studiens respondenter är eniga om att en person måste trivas på jobbet, allt annat är 

ohållbart. Det är dock olika vad som gör att personer trivs på sina jobb. Häggström 

och Lideström säger att det är viktigt att själva arbetsuppgifterna i sig känns 

belönande att utföra. Edfalk säger dock att det är olika från person till person huruvida 

arbetsuppgifterna måste vara det som skapar trivsel, för vissa handlar det mer om 

trygghet eller samhörighet menar han. Lidebring säger att han alltid rekommenderar 

personer att väga in sina intressen och sin personlighet då de väljer vilka arbeten de 

söker. Genom att välja arbeten som passar de personliga intressena kan arbetet bli mer 

naturligt belönande (Manz, 1992a).  

 

5.2.3 Självledarskap genom tankemönsterbaserade strategier 

Att utföra en och samma uppgift kan upplevas helt olika beroende på om du går in 

med tänket det här kommer inte jag att klara eller om du istället tänker det här är 

inga problem, det löser jag, menar Lideström. Lidebring tror att en persons 

uppfattningar och tankar påverkar dennes beteende i många situationer vilket också 

Manz (1992b) tidigare uttryckt. De egna tankarna kan kontrolleras, genom att 

använda sig av tankemönsterbaserade strategier. Den här strategin har beskrivits som 

det effektivaste sättet, på lång sikt, att leda sig själv. Självledarskap genom 

tankemönsterbaserade strategier fokuserar på att skapa och upprätthålla önskat 

tankemönster, exempelvis att se möjligheter istället för problem (Manz, 1992b). Hur 

du väljer att se på dig själv påverkar den bild du förmedlar av dig själv i en ansökan 

eller vid en intervju enligt Häggström. Därför är de egna uppfattningarna och tankarna 

av stor vikt för en arbetssökande person menar respondenterna.  

 

Häggström och Lidebring har båda träffat arbetssökande som haft låga tankar om sin 

egen kompetens och inte värderat sig själva särskilt högt på arbetsmarkanden. 

Lidebring delger ett exempel med en platsannons där det krävs tio års erfarenhet från 

en bransch och en arbetssökande som endast har två års erfarenhet. Antingen väljer 

personen att söka därför att han/hon har många av de andra egenskaper som 

arbetsgivaren letar efter eller så väljer personen att värdera sig själv som otillräcklig 

för att söka tjänsten.  Det finns dock hopp för personer som har låga tankar om sig 

själva säger Häggström, det finns igen som inte kan lyfta sig/lyftas ur en svacka enligt 

honom. Skogholm håller med, det är bara en fråga om tid. Edfalk är av samma 

uppfattning och säger att om människors tankemönster inte var förändringsbara skulle 

hans jobb som arbetspsykolog vara meningslöst.  

 

En persons tankar och uppfattningar påverkar och påverkas ständigt av dennes 

omvärld (Berger och Luckmann, 1979). Därmed förstås att en persons uppfattning är 

ständigt föränderlig. Det är enligt respondenterna möjligt för en person att själv, 
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tillsammans med andra eller med hjälp av något, förändra sitt tankemönster. Ibland, 

menar Skogholm och Häggström, räcker det att bara prata med någon annan för att 

ändra din egen uppfattning. Manz (1990) menar att en person med fördel kan välja att 

jämföra sin egen uppfattning/tro med andras. Speciellt om det rör sig om 

uppfattningar som skadar det egna självledarskapet, genom att jämföra med andras 

uppfattning och utmana dem kan de förändras (Manz, 1990). Enligt Edfalk behöver 

en persons negativa uppfattningar inte utmanas hos honom själv eller någon annan 

professionell person. Uppfattningar kan även ändras genom att tala med vem som; 

vänner, familj eller en främling. Dock menar han att de olika personerna kan vara 

olika lämpliga att tala med beroende på situation.  

 

Lideström och Edfalk är av den uppfattningen att en icke-mänsklig faktor kan vara 

bäst lämpad för att förändra tankemönstret hos en person. En sådan faktor är 

tillexempel ett testresultat. Lideström och Edfalk använder båda sig av intellektuella 

tester i sitt arbete med arbetssökande. Ett testresultat kan av många upplevas som mer 

svart på vitt, säger Lideström. Ett testresultat öppnar inte för en argumentation på 

samma sätt menar hon.  

5.3 Superledarskap 
Enligt Yukl (2010) är inflytande det vanligast förekommande ordet bland definitioner 

av ledarskap. Inflytande är ledarskap/ledarskap är inflytande. Utifrån Berger och 

Luckmanns (1979) teorier om parters inflytande på varandra i den intersubjektiva 

världen kan det utläsas att ledarskap är något ständigt närvarande i möten mellan 

människor. Vidare förstås att ett möte mellan två människor inte är en enkelriktad 

ström av inflytande utan snarare en dialog.  Våra respondenter är alla av den 

uppfattningen att de i sina möten med arbetssökande kan ha inflytande på deras 

självledarskap. Men vad är det för form av inflytande? Är det superinflytande, är det 

superledarskap? 

 

Superledarskap definieras:”Super-leadership can be described as the process of 

helping others develop and practice systematic effective self-leadership. It involves 

bringing out and stimulating the development of personal effectiveness of people with 

whom we associate” (Neck & Manz, 2010, s. 147).  

 

Enligt definitionen skall alltså våra respondenter hjälpa arbetssökanden till utveckling 

av sin personliga effektivitet, för att det skall röra sig om inflytande av super-

karaktär. Effektivitet är ett prestationsmått som mäter resultat i förhållande till insats 

(Nationalencyklopedin, 2012). I de fall där våra respondenter hjälpt arbetssökanden 

att förbättra förhållanden mellan resultat och insats rör det sig således om 

superledarskap. Men hur vet vi när en förbättring sker? Berger och Luckmann (1979) 

menar att alla människor skapar sina egna måttstockar, över vad som är bra respektive 

dåligt gällande sina egna prestationer. Därmed sägs att den enda rättmätiga domaren i 

avgörandet om ett självledarskap ökat i effektivitet eller inte, är självledaren själv 

eftersom att han och ingen annan känner till sin individuella måttstock.  

 

Även om inte vi kan döma huruvida våra respondenter använder sig av 

superledarskap eller inte kan vi dock hitta liknelser mellan hur våra respondenter 

agerar i möten med arbetssökanden samt de kännetecknande egenskaper som utgör 

superledarskapsteorierna.  
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Skogholm berättar hur det första han gör i möten med arbetssökande är att lyssna på 

dennes situation. Genom att lyssna skapas förtroende menar Skogholm, något han 

tycker är viktigt. Edfalk menar liknande att han vill inleda med att lära känna den 

arbetssökande, ta del av hans/hennes önskningar och ambitioner. Lidebring menar 

även han att hans möten med arbetssökanden måste inledas med att lära känna 

personerna för att kunna se vad de behöver hjälp i. För många räcker det att bara 

komma och prata om situationen för att de själva ska hitta nya vägar, säger Lidebring. 

Likheter kan ses mellan respondenternas svar och det som Schnake et al. (1993) 

berättar är en vanlig egenskap hos superledare – att lyssna mer och tala mindre.  

 

Manz och Sims (2003) menar att superledare ofta ställer fler frågor än de ger svar. Att 

ställa frågor istället för att ge svar är en metod som Lideström, Lidebring och 

Skogholm använder i sitt arbete. Ibland upplever de att arbetssökande blir besvikna 

för att de inte bara kan få tillsagt hur de ska göra. Istället för att ge svar hjälper de 

istället den arbetssökande att komma fram till sina egna svar. Lidebring berättar att 

han i sitt arbete försöker att inte ge svar när det inte behövs. Han menar att personen i 

fråga ofta själv kan svara. Lidebring berättar om en arbetssökande som skulle sätta 

egna mål för sig själv i sitt arbetssökande och som frågade Lidebring om hjälp; hur 

många tror du att jag klarar av att söka? Lidebring svarar då med: vad tror du själv? 

Att uppmuntra personer till att lösa sina egna problem och funderingar är ytterligare 

en vanlig egenskap hos superledare (Manz & Sims, 2003; Schnake et al. 1993). 

Edfalk menar att arbetssökande handlar om att få lov att göra fel. Han säger att han 

träffar många som inte söker arbete för att de upplever det som svårt. Han menar då 

att det gäller att få den arbetssökande att våga ta första steget – att söka ett första jobb. 

Han menar att alla möjliga följder av att söka jobb kan ses som en förändring till det 

bättre. Genom att utsätta sig för det som är svårt blir det också mindre svårt menar 

samtliga respondenter. En superledare väljer att se misstag som tillfällen att lära sig 

av (Manz & Sims, 2003). Det är bättre att göra alla fel än att inte göra något alls 

menar Lidebring.  

 

Häggström menar att det huvudsakliga sättet som han kan ha inflytande på en 

arbetssökandes självledarskap är genom tankemönster och uppfattningar. Han menar 

att han erbjuder ett nytt synsätt och får ofta responsen: Det har jag aldrig tänkt på 

eller Så har jag aldrig sett på det. Samtliga respondenter säger att de genom att 

påverka tankemönster hos en arbetssökande även kan påverka dennes självledarskap. 

Det kan ske genom att delge information. I vissa situationer menar Lidebring att hans 

egna tankar kan lyftas fram för att hjälpa den arbetssökande. Han menar att en person 

som har lågt självförtroende eller tvivlar på sin kompentens kan stärkas genom att 

höra andras tankar om henne/honom. Får en person höra tillräckligt många gånger att: 

Du är faktiskt bra på det här leder det ofta till att personen själv börjar tro på det. 

Lideström menar även hon att hon kan påverka en arbetssökande persons 

självledarskap genom att dela med sig av sin kunskap och på så vis hjälpa dem att ta 

reda på mer om sig själva. Det här kan ske genom exempelvis en arbetspsykologisk 

utredning, där tester kan visa personer sidor av sig själva som de inte sett tidigare. Att 

dela med sig av kunskap och information är en av de superledarskapsegenskaper som 

Manz och Sims (2003) samt Schnake et al. (1993) nämner. 
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5.4 Analysmodell 
 

Synförmåga: 
Förmåga att leda sig 

själv. 

 

En persons synfält: 
En persons 

individuella 

självledarskap.  

 

Brytningsfel: Brister i 

personers 

självledarskap. 

 

Linser: Utomstående 

part som kan påverka 

synfältet 

(självledarskapet) hos 

en person. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 
Synförmåga är något de flesta människor innehar (med undantag från några som drabbats av sjukdomar 

eller olyckor). Synförmågan representerar i modellen förmågan att leda sig själv.  

 

Synfältet i sin tur representerar det individuella självledarskapet. Personers självledarskap (synfält) är 

olika från person till person eftersom att människor har olika brytningsfel. En närsynt person har 

svårigheter att fokusera på det som ligger långt bort, medan en översynt person istället har svårt för att 

fokusera på det som ligger nära. Brytningsfelen representerar brister i personers självledarskap.  

 

En lins kan påverka synfältet hos en person. Linser som är individanpassade efter en persons 

brytningsfel kan eliminera eller minska tidigare brister i dennes synfält (självledarskap).  

 Den konvexa linsen representerar utomstående parter som kan påverka en individs 

självledarskap till att bli detaljfokuserat. 

 Den konkava linsen representerar utomstående parter som kan påverka en individs 

självledarskap till att bli mer vidgat. 

 Det finns flera möjliga alternativ på linser.  

Det gäller för självledare att skapa sig det synfält de önskar, att se det de vill. Självledare måste själva 

välja vilka linser de blickar igenom och hitta de linser som passar deras behov.  

 

Linserna skräddarsys utifrån de tre självledarskapsstrategierna. En lins kan vara utformad från endast 

beteendefokuserade strategier, den kan också vara utformad utifrån alla tre strategierna. Hur den 

utformas och vad den består av beror på brytningsfelet hos självledaren.  
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Varje persons självledarskap är individuellt och måste skräddarsys (Neck & 

Houghton, 2006). Likadant är det med människors brytningsfel; vissa är närsynta, 

andra översynta. Olika grader av brytningsfel kräver individanpassade linser. Det är 

en omöjlig tanke att alla människor skulle kunna använda en modell av 

standardiserade glasögon. Vi är alla olika. Att alla leder sig själv innebär enligt 

respondenterna ett eget ansvar. För en arbetssökande gäller ett eget ansvar att söka 

jobb menar samtliga respondenter. Men att söka jobb är inte lätt, det är en uppgift som 

anses generellt utmanande (Arbetsförmedlingen, 2012d). 

 

För arbetssökanden som finner jobbsökande som en utmanande uppgift finns hjälp att 

få, bland annat via Arbetsförmedlingen och Eductus. Nedan ges exempel med två 

arbetssökanden; en som har haft svårt för att skriva CV och en som har haft svårt att 

våga gå på anställningsintervju.  

 

En arbetssökande som har svårt för att skriva CV kan exempelvis besöka Häggström i 

Varberg och där deltaga i ett CV-seminarium och även få individuell hjälp i sitt 

skrivande. Låt oss säga att Häggström lyfter fram 5 olika former av CV-modeller till 

den arbetssökande som nu får idéer kring sitt eget utformande. Liknelser kan dras till 

den konkava lins som nu vidgat självledarskapet hos den arbetssökande. Personen i 

fråga kan nu ha en större möjlighet att leda sig själv i sitt skrivande av CV. Den 

andra arbetssökande som inte vågat gå på anställningsintervju kan exempelvis 

besöka Skogholm på Hisingen i Göteborg. Där kan den arbetssökande få lov att öva i 

situationen tillsammans med Skogholm men även med andra arbetssökanden. Genom 

att öva igenom situationer i förväg kan svagheter upptäckas och elimineras innan den 

slutgiltiga prestationen (Manz, 1992a). Liknelser kan dras till den konvexa lins som 

nu kan ha hjälpt den arbetssökande att fokusera sitt självledarskap på intervjuteknik. 

Om linserna passar de arbetssökandes behov kan de själva välja att använda sig av 

dem. Det gör de genom att blicka in i linsen och därmed påverkas. Visar det sig 

istället att linserna inte passar de arbetssökandes behov kan de välja att vända 

blicken från linsen eller att blunda för dess påverkan. Därmed väljer de själva bort en 

oönskad påverkan.  
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6. Slutdiskussion 
I det här avsnittet presenteras studiens resultat genom att besvara den inledande 

problemformuleringen. Slutsatser dras utifrån den information som har presenterats i 

tidigare kapitel och avslutningsvis lämnas förslag till framtida forskning.  

 

Syftet med studien har varit att beskriva jobbcoachers/arbetsförmedlares/ 

arbetspsykologers arbete med självledarskap hos en arbetssökande, samt att skapa en 

förståelse för hur jobbcoachers/arbetsförmedlares/arbetspsykologers arbete kan 

påverka självledarskapet hos en arbetssökande. 

 

Studien inleddes med problemformuleringen: 

 

 Hur kan en arbetssökande persons självledarskap påverkas av en utomstående part? 

 

En självledare kan leda sig själv genom beteende, kognition samt omgivning. 

Samtliga respondenter är av den uppfattningen att de kan påverka självledarskapet hos 

en arbetssökande. Studien visar att arbetssökande personers självledarskap i form av 

beteende kan påverkas av en utomstående part genom beteenderepetition. 

Beteenderepetition innebär att repetera sitt eget beteende inför en avgörande uppgift 

och att öva i situationer som upplevs svåra men nödvändiga. Exempel på en sådan 

situation som frambringats i studien är anställningsintervjuer. Genom att öva i 

situationer som känns svåra kan de komma att upplevas som mindre svåra i framtiden. 

 

Studien visar att en arbetssökande persons självledarskap kan påverkas av en 

utomstående part genom kognition.  Genom att ta del av andra personers 

(utomstående parters) uppfattningar kan de egna uppfattningarna utmanas och 

påverkas. I jämförelsen mellan verkligheter kan den egna verkligheten påverkas. När 

de egna tankarna och uppfattningarna ifrågasätts kommer även självledarskapet att 

påverkas. Studien påvisar även att en utomstående part i det här fallet inte 

nödvändigtvis behöver vara en person. Att genomföra intellektuella tester och ta del 

av testresultaten kan också påverka en arbetssökande persons självledarskap.  Icke-

mänsklig påverkan har visat sig kunna vara bättre än den mänskliga beroende på 

situation. Ytterligare ett exempel på icke-mänsklig påverkan på självledarskapet hos 

en arbetssökande är dennes omgivning. 

 

Respondenterna menar vidare att deras möjliga påverkan ser olika ut beroende på 

situation. Genom att ta del av de arbetssökande personernas unika situationer menar 

respondenterna att de kan ge individanpassad hjälp. Det vill säga att de ser sig själva 

som delvis formbara i hur de kan påverka en arbetssökande. Empirin visar 

tillsammans med teori och den egna modellen att människor kan ha olika 

självledarskapsbehov; brytningsfel. Personer kan befinna sig i situationer där de 

endast kan leda sig själva effektivt på kort sikt; närsynthet, de kan också befinna sig i 

situationer där de har svårt att fokusera sitt självledarskap på det som ligger närmast; 

översynthet. Kanske har de då svårt att veta hur de ska leda sig själva på vägen mot ett 

långsiktigt mål. För att förbättra situationen för en självledande arbetssökare krävs 

ibland en lins, det vill säga en utomstående parts påverkan, anpassad efter dennes 

situation. Studien har visat starkt på tre möjliga vägar för att påverka en 

arbetssökande persons självledarskap; beteenderepetition, att delge en annan 

uppfattning samt ett testresultat.  
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Enligt teorierna samt respondenternas svar är en förutsättning för en utomstående 

parts påverkan att den arbetssökande själv väljer att låta sig påverkas. Det finns ingen 

möjlighet för en lins att påverka synen hos en person som väljer att blunda för dess 

påverkan. Studien visar på att alla personer själva måste utforma det självledarskap 

som krävs för att nå dit de vill. Att försöka utforma en annan persons 

självledarskapsstrategier är lika omöjligt som att besöka optikern åt en vän.  

 

Vissa saker måste var och en göra själv.  

6.1 Studiens bidrag 
Studien har visat att en arbetssökande persons självledarskap endast kan påverkas av 

en utomstående part om den arbetssökande tillåter sig själv att påverkas. Studien har 

visat att en utomstående part kan påverka självledarskapet hos en arbetssökande 

person framförallt genom att påverka dennes uppfattningar och tankar, men även 

genom att påverka dennes beteende. Studien visar också på att den utomstående 

parten inte behöver vara en person det kan också vara ett objekt. Studien har starkt 

visat på tre möjliga vägar att påverka självledarskapet hos en arbetssökande person; 

beteenderepetition, att delge en annan uppfattning eller ett testresultat. 

6.2 Kritik mot studien 
Det kan ifrågasättas om det är rätt att exkludera arbetssökande personer ur en studie 

som i stor grad involverar dem. Vad som är av vikt att poängtera är att studien har 

som utgångspunkt att flera verkligheter kan samexistera. Studien ämnar inte visa en 

sann verklighet som exkluderar andra. Studien vill gå på djupet och skapa en 

förståelse för respondenternas verkligheter. Respondenternas verkligheter omöjliggör 

inte heller att arbetssökande personers verkligheter kan vara av motsägande natur.  Att 

involvera arbetssökande personer hade inte medfört att respondenternas verkligheter 

blivit mer eller mindre verkliga. Det hade dock medfört att studien breddats och 

öppnat möjligheten för jämförelsen mellan verkligheter, och en chans att utreda varför 

de skiljer sig åt alternativt liknar varandra. 

 

Om studien lyft fram två gruppers olika perspektiv hade studien breddats och skapat 

möjligheter att reflektera mellan likheter och skillnader dem emellan. Nu är studien 

istället djupgående i ett perspektiv och ämnar beskriva och skapa förståelse utifrån 

det.  

6.3 Förslag till framtida forskning 
Under studiens gång har många idéer och tankar dykt upp kring vad som hade kunnat 

ligga till grund för intressanta framtida studier.  

 

 Det hade varit intressant att utföra en studie kring hur arbetssökande personer 

ser på sitt självledarskap samt en utomstående parts förmåga att påverka det. 

Vad skulle likheterna och skillnaderna bli gentemot den här studien? 

 Tankar väcktes även kring utförandet av en studie som hade kunnat undersöka 

förändring i arbetssökandes självledarskap. Genom att genomföra studier i en 

grupp av arbetssökande vid flertal tillfällen kan deras 

självledarskapsförändring över tid analyseras.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide till respondent  
 

 Hur ser din bakgrund ut?  

 

 Hur skulle du beskriva ditt arbete och dina arbetsuppgifter? 

 

3. Kan du ge din syn på vad som krävs för att få en anställning i Västra 

Götaland/Halland?  

 

4. Varför tror du att många upplever det som svårt att söka nytt jobb?  

 

5. Vad tycker du är viktigt att tänka på när man söker jobb? 

 

6. På vilket sätt kan Arbetsförmedlingen/ Eductus hjälpa en person som söker arbete? 

 

7. Är du bekant med begreppet ”självledarskap” sedan tidigare? 

 

8. Hur ser du på begreppet självledarskap?  

 

“a philosophy and a systematic set of actions and mental strategies for leading 

ourselves to higher performance and effectiveness” (Manz & Sims, 2003, s. 6).  

 

9. Tror du att en utomstående part kan påverka självledarskapet hos en annan? 

 

10. Vad tror du krävs hos en person för att genomföra uppgifter som upplevs svåra 

men ändå nödvändiga, exempelvis att söka jobb?  

 

11. Hur kan en individ i det här fallet gå tillväga för att styra sitt eget beteende till att 

faktiskt söka jobb framför att inte göra det? 

 

12. Vilken påverkan kan du som arbetspsykolog/arbetsförmedlare/jobbcoach ha på en 

person som upplever det svårt att söka jobb?  

 

Case 1: Josefin är 27 år gammal och har på grund av hennes 3 barn varit mammaledig 

de senaste 7 åren. Nu vill Josefin börja arbeta igen men på grund av hennes långa 

ledighet och brist på utbildning har hon låga tankar kring sitt eget värde på 

arbetsmarknaden. Av de här skälen tycker Josefin att det känns svårt att söka arbete 

och därför undviker hon det fast att hon egentligen vill. Hennes väninna har idag 

äntligen lyckats dra med henne till Arbetsförmedlingen och ditt kontor. 

13. Hur hanterar du situationen? 

 

14. En arbetssökande vill hitta en anställning som ska vara på lång sikt. Vad skulle du 

rekommendera honom att väga in i sitt beslut angående vilket jobb han söker. Varför? 

 

15. Låt säga att en uppgift, exempelvis arbetssökande, upplevs som tråkigt, vad kan 

då göras för att den ska upplevas roligare? 
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Case 2: Stefan är 38 år och jobbar sedan 20 år tillbaka på Skor AB. Stefan har mycket 

bra betalt och alla hans goda vänner jobbar också på Skor AB. Trots det här tappar 

Stefan emellanåt lusten att gå till jobbet för han tycker att arbetspassen är enformiga. 

Nu sitter han på ditt kontor och har beslutsångest, ska han söka nytt jobb eller inte 

funderar han på.  

16. Hur hanterar du situationen? 

 

17. På vilket sätt tror du att personliga tankar och uppfattningar kan påverka en 

individ? 

 

18. Är det möjligt att mentalt påverka sitt eget arbetssökande? (Varför inte? Alt. 

Hur?)  

 

Case 3: Maria är 24 år gammal och har växt upp inom mycket olyckliga 

omständigheter. Hon har i hela sitt liv fått höra att hon inte duger, därför tror hon 

också det. Maria har för vana att ofta prata ner sig själv, hon fokuserar på sina brister 

framför sina styrkor och hon har ingen tro på varken sig själv eller sin förmåga. Maria 

är i själva verket en talang på att handskas med människor och omhändertagande – 

men det ser alla utom hon själv. 

19. Hur hanterar du situationen?  

 

20. Var någonstans skulle du säga att ledarskapet ligger i dina möten med 

arbetssökande? 

 

21. Hur tror du att du i ditt arbete kan påverka självledarskapet hos en arbetssökande 

person? 

 

Övriga tankar om ämnet? 
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Bilaga 2 Intervjuguide med följdfrågor 

 
Allmänt om respondenten 

 Hur ser din bakgrund ut?  

#Utbildning, #Erfarenheter, #Befattning 

  

Hur skulle du beskriva ditt arbete och dina arbetsuppgifter? 

#En vanlig dag på jobbet,   #Klienter – kunder,  

#Vad skulle du säga är din huvudsakliga uppgift 

 

Självledarskap i arbetssökande  

3. Kan du ge din syn på vad som krävs för att få en anställning i Västra 

Götaland/Halland?  

#Nödvändiga ansträngningar,  

#Åtgärder som den sökande måste göra själv, åtgärder som den sökande kan ta hjälp 

av annan person 

# Vad behöver du få den arbetssökande att inse; utbildning, bemötande, självinsikt, 

mm.  

# Hur får du arbetssökande till självinsikt? Har bara kompetens/ utbildning för en 

nivå av utbildning #Utbildningsbakgrund (centralt) #Styrkor och svagheter? 

 

4. Varför tror du att många upplever det som svårt att söka nytt jobb?  

#Vad tror du kan göra att det känns enklare? #Självförtroende angående 

jobbsökande, stärks hur? 

 

5. Vad tycker du är viktigt att tänka på när man söker jobb? 

#Vilka jobb?   #Tillvägagångssätt? 

 

6. På vilket sätt kan Arbetsförmedlingen/Eductus hjälpa en person som söker arbete? 

#Hur kan du hjälpa?  #Vanligaste sättet som du ger hjälp?   #Vilka 

begränsningar har ni/du?   

#Stor skillnad på din roll i kontakt med arbetslösa jämfört med arbetssökande? 

 

Självledarskap 

7. Är du bekant med begreppet ”självledarskap” sedan tidigare? 

8. Hur ser du på begreppet självledarskap?  

 

 –“a philosophy and a systematic set of actions and mental strategies for leading 

ourselves to higher performance and effectiveness” (Manz & Sims, 2003, s. 6).  

 

#Tror du att alla utövar självledarskap?  # När i så fall? 

Förstår den arbetssökande vad självledarskap är? 

 

9. Tror du att en utomstående part kan påverka självledarskapet hos en annan? 

# Hur?  Varför/varför inte? 
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Beteendefokuserade strategier 
10. Vad tror du krävs hos en person för att genomföra uppgifter som upplevs svåra 

men ändå nödvändiga, exempelvis att söka jobb?  

#CV, intervju, fortsätta trots motgångar,  

 

11. Hur kan en individ i det här fallet gå tillväga för att styra sitt eget beteende till att 

faktiskt söka jobb framför att inte göra det? 

#Praktiskt, konkret exempel på hur en person kan styra sig själv 

 

12. Vilken påverkan kan du som arbetspsykolog/arbetsförmedlare/jobbcoach ha på en 

person som upplever det svårt att söka jobb?  

#Hur? #Målsättningar?! 

 

Case 1: Josefin är 27 år gammal och har på grund av hennes 3 barn varit mammaledig 

de senaste 7 åren. Nu vill Josefin börja arbeta igen men på grund av hennes långa 

ledighet och brist på utbildning har hon låga tankar kring sitt eget värde på 

arbetsmarknaden. Av de här skälen tycker Josefin att det känns svårt att söka arbete 

och därför undviker hon det fast att hon egentligen vill. Hennes väninna har idag 

äntligen lyckats dra med henne till Arbetsförmedlingen och ditt kontor. 

13. Hur hanterar du situationen? 

#Vad kan Josefin själv göra i den här situationen? Kan du påverka? I så fall hur?  

 

Inbyggda/ -naturliga belöningsstrategier 

14. En arbetssökande vill hitta en ny anställning som ska vara på lång sikt. Vad skulle 

du rekommendera honom att väga in i sitt beslut angående vilket jobb han söker. 

Varför? 

 

15. Låt säga att en uppgift, exempelvis arbetssökande, upplevs som tråkigt, vad kan 

då göras för att den ska upplevas roligare? 

# Hur viktigt är det att en uppgift/ett jobb är roligt?  # Externa faktorer=bra 

betalt m.m.? 

 

Case 2: Stefan är 38 år och jobbar sedan 20 år tillbaka på Skor AB. Stefan har mycket 

bra betalt och alla hans goda vänner jobbar också på Skor AB. Trots det här tappar 

Stefan emellanåt lusten att gå till jobbet för han tycker att arbetspassen är enformiga. 

Nu sitter han på ditt kontor och har beslutsångest, ska han söka nytt jobb eller inte 

funderar han på.  

16. Hur hanterar du situationen? 

# Vad kan Stefan själv göra i den här situationen? Kan du påverka? I så fall hur? 

 

Tankemönsterbaserade strategier 

17. På vilket sätt tror du att personliga tankar och uppfattningar kan påverka en 

individ? 

# Självuppfattning? #Beteende?  # När det kommer till arbetssökande? 

 

18. Är det möjligt att mentalt påverka sitt eget arbetssökande? (Varför inte? Alt. 

Hur?)  

#utomstående part, Rent praktiskt 
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Case 3: Maria är 24 år gammal och har växt upp inom mycket olyckliga 

omständigheter. Hon har i hela sitt liv fått höra att hon inte duger, därför tror hon 

också det. Maria har för vana att ofta prata ner sig själv, hon fokuserar på sina brister 

framför sina styrkor och hon har ingen tro på varken sig själv eller sin förmåga. Maria 

är i själva verket en talang på att handskas med människor och omhändertagande – 

men det ser alla utom hon själv. 

 

19. Hur hanterar du situationen?  

# Hur kan du som jobbcoach/arbetsförmedlare/arbetspsykolog påverka destruktiva 

tankebanor hos en arbetssökande? 

Vad kan Maria själv göra? Kan du påverka? I så fall hur?  

 

Superledarskap 

20. Var någonstans skulle du säga att ledarskapet ligger i dina möten med 

arbetssökande? 

# Vad/vem leder, Vad/vem följer? 

 

21. Hur tror du att du i ditt arbete kan påverka självledarskapet hos en arbetssökande 

person? 

 

 Övriga tankar om ämnet? 
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Bilaga 3. Operationaliseringsprocess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationaliseringsprocess 
info r intervjuguide 

Sja lvledarskap 
3,4,5,7,8,10,11,13,14, 

15,16,17,18,19 

Tankemo nster-
baserade strategier 

13,17,18,19 

Superledarskap 
6,9,12,13,16,19,20,21 

Beteendefokuserade 
strategier 
10,11,13 

Naturliga/inbyggda 
belo ningsstrategier 

14,15,16 
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Bilaga 4. Mail till Arbetsförmedlingens kontor angående intervjuer 

 
Hej!  

 

Vi är två studenter vid Högskolan i Halmstad som läser vår sista termin på 

Ekonomprogrammet samt det Valfria Ekonomiska Programmet. I januari 2012 

påbörjade vi vår kandidatuppsats inom ledarskap. I uppsatsen inkluderas en studie 

vars syfte är att genom intervjuer beskriva jobbcoachers/ arbetsförmedlares/ 

arbetspsykologers arbete med självledarskap hos en arbetssökande, samt att skapa en 

förståelse för hur jobbcoachers/arbetsförmedlares/arbetspsykologers arbete kan 

påverka självledarskapet hos en arbetssökande. Studien kommer innefatta personer 

inom olika yrkesgrupper som är anställda hos Arbetsförmedlingen eller Eductus och 

kommer att genomföras i Västra Götalands län samt Hallands län. Efter 

färdigställande kommer uppsatsen att publiceras på Högskolan i Halmstads hemsida.  

 

Vill någon på ert kontor i (ort) medverka i studien och hjälpa oss att göra den så 

intressant och reliabel som möjligt vore vi mycket tacksamma.  

 

Har Ni möjlighet att medverka i vår studie? Vi är tacksamma för svar. 

Har Ni andra frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Filip Berg och Johanna Forsberg 

Högskolan i Halmstad 

0730-XX XX XX, 0766-XX XX XX 

filip.berg@gmail.com , johfor09@student.hh.se  

Vidarebefordra gärna till anställda vid ert kontor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:filip.berg@gmail.com
mailto:johfor09@student.hh.se
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Bilaga 5. Mail till enskilda personer angående intervju 

 
Hej!  

 

Vi är två studenter vid Högskolan i Halmstad som läser vår sista termin på 

Ekonomprogrammet samt det Valfria Ekonomiska Programmet. I januari 2012 

påbörjade vi vår kandidatuppsats inom ledarskap. I uppsatsen inkluderas en studie 

vars syfte är att genom intervjuer att beskriva jobbcoachers/ arbetsförmedlares/ 

arbetspsykologers arbete med självledarskap hos en arbetssökande, samt att skapa en 

förståelse för hur jobbcoachers/arbetsförmedlares/arbetspsykologers arbete kan 

påverka självledarskapet hos en arbetssökande.Studien innefattar personer från olika 

yrken som är anställda hos Arbetsförmedlingen eller Eductus och kommer att 

genomföras i Västra Götalands län samt Hallands län. Efter färdigställande kommer 

uppsatsen att publiceras på Högskolan i Halmstads hemsida.  

 

Vill Ni medverka i studien som en av våra respondenter och hjälpa oss att göra den så 

intressant och reliabel som möjligt vore vi mycket tacksamma. 

 

Har Ni möjlighet att medverka i vår studie? Vi är tacksamma för svar. 

Har Ni andra frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Filip Berg och Johanna Forsberg 

Högskolan i Halmstad 

0730-XX XX XX, 0766-XX XX XX 

filip.berg@gmail.com , johfor09@student.hh.se  
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