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Sammanfattning  

  

Svensk titel: Entreprenörers självledarskap, En studie om betydelsen självledarskap har kring 

användningen av inre och yttre mänskliga resurser.  

  

Författare: Adam Halling och Oscar Svantesson  

Handledare: Anders Billström  

  

Bakgrund: Självledarskap innebär hur en person leder sig själv i den valda riktning som 

personen själv vill. Vid utövande av entreprenörskap likt många utföranden används 

självledarskap i någon utsträckning, vilket anses vara viktigt hos entreprenörer då den viktigaste 

resursen hos en entreprenör är sig själv. Självledarskap delas in i tre stycken strategier i form 

av naturliga belöningsstrategier, beteendefokuserade strategier och tankemönsterbaserade 

strategier som påverkar en persons tankar och beteenden.   

  

Vid entreprenörskap är mänskliga resurser en viktig komponent för ett tjänsteföretags drivande 

och välmående. Resurserna kan delas in i inre mänskliga resurser i form av personal samt yttre 

mänskliga resurser i form av tillfällig hjälp utifrån. Valet av användningen mellan inre och yttre 

mänskliga resurser står entreprenören ansvarig för, där självledarskapet kan vara en viktig 

faktor. Självledarskap kan påverka entreprenörer i deras entreprenörskap och mänskliga 

resurser är en bidragande faktor för entreprenörer att exempelvis spara tid, använda rätt 

kompetens eller uppnå sina mål. 

  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva betydelsen som entreprenörers självledarskap har i 

tjänsteföretag för användningen av inre och yttre mänskliga resurser. Studien kommer att 

utföras utifrån teorier om självledarskap, entreprenörskap och mänskliga resurser.   

Problemformulering: Vilken betydelse har entreprenörers självledarskap för användningen av 

inre och yttre mänskliga resurser? 

Metod: Studien görs i form av en kvalitativ ansats där studiens empiriska material har samlats 

in från sex stycken besöksintervjuer med entreprenörer i tjänsteföretag.  

  

Resultat: Av studien framgår det att självledarskap har en betydelse för användningen av inre 

respektive yttre mänskliga resurser i form av; naturliga belöningsstrategier, beteendefokuserade 

strategier och tankemönsterbaserade strategier där användningen av inre och yttre mänskliga 

resurser är utmärkande i situationer då kompetensbrist uppstår, befogenhet saknas eller tidsbrist 

råder. Självledarskap bidrar till entreprenörers beslut kring användningen av mänskliga resurser 

där det framkommer att användningen av inre mänskliga resurser främst används i den mån det 

går innan yttre mänskliga resurser används.  

  



 

   

Abstract  

  

English title: Entrepreneurs self-leadership, a study of the significance of self-leadership 

around the use of internal and external human resources.  

Authors: Adam Halling and Oscar Svantesson  

Tutor: Anders Billström  

  

Background: Self Leadership involves how a person leads oneself in a wanted direction. In the 

practice of entrepreneurship, like many other areas, self-leadership is used to some degree. This 

is considered important to entrepreneurs as the most important resource of an entrepreneur is 

him (or her)-self. Self-leadership is divided into three strategies in the form of natural reward 

strategies, behavior-focused strategies and thought pattern based strategies that affect a person's 

thoughts and behaviors.  

  

In entrepreneurship human capital is a key component for a service company. Resources can be 

divided into internal human resources in terms of staff and external human resources in terms 

of temporary help from outside. The use of internal and external human resources is the 

entrepreneur responsible for, where self-leadership may be an important factor. Selfleadership 

can affect entrepreneurs in their entrepreneurship and human resources is a contributing factor 

for entrepreneurs for example, to save time, use the right skills and achieve their goals.  

  

Purpose: To describe the meaning of entrepreneurs' self-leadership in the service business in 

meaning of the use of internal and external human resources. The study will be carried out based 

on theories of self-leadership, entrepreneurship and human resources.  

  

Problem formulation: What is the significance of entrepreneur’s self-leadership for the use of 

internal and external human resources?  

  

Methodology: The study is based on a qualitative approach in which the study's empirical 

material has been collected from six interviews with entrepreneurs in the service business.   

  

Result: The study shows that self-leadership have a meaning on when the use of internal and 

external human resources is required in terms of; natural reward strategies, behavior-focused 

strategies and thought patterns based strategies, where the use of internal and external human 

resources are distinctive in situations when competence is lacking, authority is missing or time 

constraints exist. Self-leadership strategies helps entrepreneur´s decisions about the use of 

human resources, where it is found that the use of internal human resources are mainly used as 

far as it will go before external human resources are used.  
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1. Inledning  

 
Detta inledande kapitel ger läsaren en introduktion till uppsatsen. Bakgrunden till ämnet 

kommer att presenteras och en problemdiskussion kring området ges vilket leder fram till 

uppsatsens problemformulering, syfte, uppsatsen disposition och centrala begrepp.   

 

1.1 Problembakgrund   
Entreprenörskap förknippas med näringslivets utveckling och är en faktor för den ekonomiska 

utvecklingen i ett land, vilket syftar till nystartandet och drivandet av företag (Henrekson & 

Stenkula, 2007). Detta stämmer också överens med Ylinenpää, Johansson och Johansson (2006) 

beskrivning av entreprenörskap som företagande, start och drift av företag och entreprenören 

som huvudpersonen bakom detta. Andra egenskaper som utmärker en entreprenör är dennes 

förmåga att handskas med problem och finna lösningar. Entreprenören är också en person som 

handlar snabbt efter tanke och förverkligar sina idéer (Henrekson & Stenkula, 2007). Lucky 

och Minai (2011) hävdar att entreprenören är en viktig karaktär i ekonomisk förändring. Detta 

styrker att entreprenören har en framträdande roll i ett lands näringsliv.  

  

Sverige har präglats av många entreprenörer genom tiderna som har varit och är viktiga för den 

ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i landet. För att nämna några svenska entreprenörer 

återges Ingvar Kamprad som är grundaren av IKEA, Erling Persson som var grundaren till 

modekedjan Hennes & Mauritz och Niklas Zennström som grundade Skype, som fokuserar på 

internetbaserad kommunikation. Uppkomsten av ett företag är förknippat med entreprenörskap 

(Magnusson & Stenkula, 2007). I företagande anses ledarskap vara en central del och Darling, 

Gabrielsson och Seristö (2007) skriver att entreprenörer som tillhandahåller ledarskap har en 

högre potential för framgång.   

  

Ledarskap beskrivs av Yukl (2006) som en process där en person påverkar andra personer 

genom att guida, strukturera och underlätta aktiviteter och relationer inom en grupp eller en 

organisation. Fokuseringen vid ledarskap handlar vanligtvis om ledning av andra människor, 

men ledarskap erkänner sällan den påverkan som finns när vi utarbetar ledarskap på oss själva. 

Med fokus på ledarskap kommer faktorn självledarskap in där det är viktigt att en person kan 

leda sig själv för att exempelvis få en god självkännedom eller uppnå sina mål (Neck & Manz, 

2010).  

  

Självledarskap beskrivs som processen där människor påverkar sig själva genom självledning 

och självmotivation för att agera och prestera i den önskade väg som individer vill gå (Neck & 

Manz, 2012). Självledarskap tillämpas utifrån strategier som delas in i tre huvudkategorier; 

beteendefokuserade strategier, naturliga belöningsstrategier och tankemönsterbaserade 

strategier. Forskning tyder på att entreprenörers självledarskap har en betydelse i form av en 

större chans att nå sina mål (Neck & Manz, 2012). Självledarskap enligt Neck, Neck, Manz och 

Godwin (1999) anses vara viktigt hos entreprenörer för att öka möjligheten att förbättra sina 

individuella prestationer i form av en bättre arbetsförmåga att nå sina uppsatta mål. Enligt 

Bygrave et al. (2002) är entreprenörers mänskliga resurser ofta viktigt för att deras företag ska 

kunna drivas och fungera.   
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Mänskliga resurser vid entreprenörskap är en viktig komponent för företagets drivande och 

välmående och spelar en viktig roll för tjänsteföretag då tjänsterna som säljs utförs av 

människor. Resurserna kan delas in i inre och yttre mänskliga resurser vilket kan användas av 

tjänsteföretag i form av fast arbetskraft eller tillfällig hjälp utifrån. Mänskliga resurser spelar en 

viktig roll i situationer när ett företag formas och utvecklas och det är viktigt att få ett samspel 

mellan mänskliga resurser och företaget då det påverkar framtida resultat (Kehinde, 2013). 

Valet mellan inre och yttre mänskliga resurser står entreprenören ansvarig för, där 

självledarskapet kan vara en viktig faktor för att använda sig av rätt kompetens på rätt plats i 

företaget. Neck och Manz (2010) skriver att självledarskapet kan påverka entreprenörer i deras 

entreprenörskap i form av att leda sig själv bättre till att nå sina mål och Bygrave et al. (2002) 

skriver att mänskliga resurser är en bidragande faktor för entreprenörer att exempelvis spara tid, 

använda rätt kompetens eller uppnå sina mål.   

  

1.2 Problemdiskussion  
Vid utövandet av entreprenörskap likt alla aktiviteter används självledarskap i någon 

utsträckning (Neck & Manz, 2010). Individer har olika egenskaper och tidigare forskning visar 

att självledarskapsstrategier bidrar med att forma de individuella skillnaderna som finns hos 

entreprenörer (D'Intino, Goldsby, Houghton & Neck, 2007). Neck och Manz (2010) skriver att 

självledarskapsstrategier med fördel används för att kunna leda och kontrollera sig själv till 

lösningar när personer ställs inför svåra och nödvändiga uppgifter som härrörs till den 

individuella situationen.   

Gällande självledarskap och entreprenörskap har tidigare forskning kommit fram till att 

självledarskap ger en bättre prestanda i form av bättre arbetsförmåga för entreprenörer att nå 

sina uppsatta mål (Neck et al., 1999).  Den mänskliga faktorn att kunna leda sig själv i form av 

självledarskap anses vara relevant vid entreprenörskap då entreprenörers viktigaste resurs är sig 

själv. Självledarskap enligt Neck och Manz (2010) har en bevisad positiv inverkan på 

entreprenören vid utövande av entreprenörskap och mänskliga resurser har bevisats vara en vital 

del vid skapandet och drivandet av många företag (Bygrave et al., 2001).   

Tillgång till mänskliga resurser enligt Kehinde (2013) är en betydelsefull faktor vid 

entreprenörskap och Bygrave et al. (2001) skriver att den kompetens och erfarenhet mänskliga 

resurser tillför påverkar företaget. Detta kan i sin tur leda till att entreprenörer uppnår sina mål 

med sitt entreprenörskap. Inre och yttre mänskliga resurser i tjänsteföretag anses vara relevant 

då tjänsterna som säljs utförs av människor. Organisationer väljer beroende på situation och 

omständighet att använda sig av inre mänskliga resurser i form av personal eller yttre mänskliga 

resurser i form av tillfällig hjälp utifrån för att klara av uppgifterna som krävs för att företaget 

ska fungera.   

Forskning kring självledarskap har huvudsakligen haft självledarskap som grund för att sedan 

avgränsa sig till ett specifikt område som exempelvis självledarskap hos lärare, sportutövare, 

rådgivare, kommunicerare eller vården (Neck & Milliman, 1994). Detta tyder på att 

självledarskap har en betydelse i flera kontexter. Det har också gjorts forskning kring 

självledarskapets betydelse för entreprenörer med fokus på hur självledarskapet kan fungera 

som en integrerad komponent mot entreprenörers självutveckling. Mer forskning har 

framkommit om hur entreprenörer använder sig av mänskliga resurser i form av familjestöd för 

att klara sina entreprenöriella krav samt hur självledarskapet som resurs kan minska 

entreprenörers utmattning och öka deras engagemang (Neck et al., 1999; D'Intino, Goldsby, 

Houghton & Neck, 2007; Neck et al., 2013). Det verkar dock som att forskning kring betydelsen 

som entreprenörers självledarskap har kopplat till användningen av inre och yttre mänskliga 

resurser i deras entreprenörskap är begränsad.  
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Uppsatsen ser vi som relevant då ett stort antal företag skapat av entreprenörer slutar i 

misslyckanden (Neck et al., 2013). Genom att ha en större vetskap om när entreprenörer väljer 

att använda sig av mänskliga resurser kan det hjälpa dem att fortsätta driva sitt företag. Denna 

uppsats är därmed riktad mot entreprenörer eftersom det kan bidra till att bibehålla sitt företag 

på marknaden. Den är även relevant för samhället då lyckat entreprenörskap bidrar till 

ekonomisk tillväxt för ett land, som i sin tur kan bidra till fler arbetsmöjligheter. 

Vi har därmed valt att undersöka vilken betydelse entreprenörers självledarskap har för 

användningen av inre och yttre mänskliga resurser. Centrala begrepp för vår forskning är 

självledarskap, entreprenörer, entreprenörskap och mänskliga resurser. 

1.3 Problemformulering  
Vilken betydelse har entreprenörers självledarskap för användningen av inre och yttre 

mänskliga resurser?       

1.4 Syfte   
Syftet med studien är att beskriva betydelsen som entreprenörers självledarskap har i 

tjänsteföretag för användningen av inre och yttre mänskliga resurser. Studien kommer att 

utföras utifrån teorier om självledarskap, entreprenörskap och mänskliga resurser samt en 

kvalitativ ansats bestående av intervjuer med entreprenörer inom tjänsteföretag.  

1.5 Avgränsning  
Studien har avgränsats till entreprenörer i små tjänsteföretag. Studien kommer att fokusera på 

entreprenörers självledarskap och hur de påverkar användningen av mänskliga resurser. Studien 

bortser från branschen företaget verkar i och fokuserar på entreprenören som individ då 

entreprenörers viktigaste resurs är sig själv.  

1.6 Centrala begrepp  
 

• Självledarskap  

Självledarskap är en process där personer påverkar sig själva för att uppnå de uppgifter 

och mål de har (Manz, 1986; Neck & Manz 2012).  

  

• Entreprenörer/Entreprenörskap  

Carland et al. (2002) beskriver att en entreprenör är en person som startar och driver ett 

företag och entreprenörskap beskrivs av Ylinenpää et al. (2006) som starten och 

drivandet av ett företag.   

  

• Mänskliga resurser  

Mänskliga resurser förklaras i organisatoriska termer som den kompetens och 

arbetskraft en person bringar till en verksamhet (Bratton & Gold, 2003). Denna 

arbetskraft kan härstamma både från inre och yttre mänskliga resurser. Inre mänskliga 

resurser är personer som är anställda i företaget och yttre mänskliga resurser är personer 

som tas in tillfälligt för att utföra specifika uppgifter beroende på omständighet.   
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1.7 Uppsatsens disposition   
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Inledning   

Teoretisk  

referensram   

Analys   

Slutsats   

Empiri   

Metod   

Detta inledande kapitel ger läsaren en introduktion till uppsatsen. Bakgrunden till 

ämnet kommer att presenteras och en problemdiskussion kring området ges vilket 

leder fram till uppsatsens problemformulering, syfte, uppsatsen disposition och 

centrala begrepp. 
  

I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras 
.   

I detta kapitel presenteras primärdata som samlats in i form av besöksintervjuer hos 

entreprenörer. Här beskrivs också deras syn på självledarskap, entreprenörskap och 

när inre och yttre mänskliga resurser används. 

I det här kapitlet kommer teorin att presenteras som är kopplad till självledarskap, 

entreprenörer, entreprenörskap och mänskliga resurser. .   

I detta kapitel kopplar vi vår teori från den teoretiska referensramen med empirin vi 

erhållit från intervjuer. 
  

I detta kapitel presenteras studiens resultat genom att besvara den inledande 

problemformuleringen. Utifrån information som presenterats i tidigare kapitel dras en 

slutsats och avslutningsvis lämnas förslag till fortsatt forskning. 
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2. Teoretisk referensram   

 
Referensramen innefattar en inledande beskrivning kring självledarskap som sedan övergår till 

självledarskapsstrategierna som förklarar hur entreprenörer kan leda sig själv genom olika 

tillvägagångssätt. Referensramen fortsätter efter det med en beskrivning av entreprenörer och 

vad entreprenörskap innebär. Slutligen beskrivs mänskliga resurser i form av vad det innebär, 

vad det kan bidra med och när de kan användas av ett företag.    

 

2.1 Självledarskap  
Självledarskap beskrivs, enligt Neck och Manz (2012) som processen där individer påverkas 

genom ledning och motivation av sig själva. Den bristande länken i att utföra effektiva 

ledaraktiviteter är att personer alltför ofta fokuserar på olika sätt att influera andra människor. 

Detta gör således att individer försummar hur de bättre leder sig själva mot sina personliga mål 

och drömmar (Manz, 1990). Entreprenörer kan öka sina möjligheter att nå sina mål genom att 

förbättra sitt självledarskap som sker genom att påverka hur de utför sitt arbete (Neck, Neck, 

Manz & Godwin, 1999). Det primära innehållet i självledarskap är enligt Neck och Manz (2010) 

människors tankar och beteenden och hur dessa sedan påverkar den personliga effektiviteten, 

där exempelvis entreprenörers tankar och beteenden påverkar aktiviteterna som är kopplade till 

deras verksamhet. Williams (1997) beskriver att självledarskap direkt relaterar till 

personlighetsdrag hos en individ. Neck och Manz (2010, s.4) definition av självledarskap är: 

”the process of influencing oneself”. De skriver att konceptet självledarskap primärt härleder 

från områden inom psykologin som innefattar socialkognitivism och kognitiv utvärderingsteori.   

Socialkognitivism beskriver Bandura (1986) som hur människor förändras och anpassas i en 

komplex process med många ingående delar. Neck och Manz (2010) beskriver 

socialkognitivism som att vi påverkas och påverkar den värld vi lever i. Den mänskliga 

funktionen förklaras i termer som innefattar tre ömsesidigheter. Naturen som föreligger hos 

personer definieras i detta perspektiv. Ömsesidigheterna innefattar beteende, kognitiva och 

personliga faktorer och händelser i miljön och dessa är samverkande faktorer (Bandura, 1986).  

Bandura (1986) beskriver att människor har förmågan att kunna leda och kontrollera sig själva 

och detta framförallt när de utför svåra och viktiga uppgifter. Därmed ställs det ofta krav på att 

entreprenörer ska kunna leda och kontrollera sig själva i utövandet av sitt entreprenörskap. 

Entreprenörer är ofta delaktiga i flera olika aktiviteter kring företaget och enligt Neck och Manz 

(2010) är människors uppfattning kring effektivitet och potential viktigt för att bli effektiva i 

utförandet av aktiviteter.  

Kognitiv utvärderingsteori betonar betydelsen med naturlig belöning som uppkommer genom 

att utföra aktiviteter och uppgifter som individer tycker om (Neck & Manz, 2012). Inre 

motivation uppstår när personer utför en aktivitet och aktiviteten i sig är motiverande 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Neck och Manz (2012)  beskriver vikten av att utnyttja den 

inre motivation som uppstår genom att utföra aktiviteter som individer tycker om. Kaufmann 

och Kaufmann (2005) skriver att den inre motivationen skapas av självbestämmande och 

självkompetens. Den yttre motivationen erhålls genom belöningar, dessa kan vara pengar, 

befordran med flera. Inre och yttre motivation för en entreprenör handlar vanligtvis om 

motivationen som kommer med driften av företaget då de vanligtvis har ett intresse för 

verksamheten och belöningen som uppkommer vid måluppfyllelse (Kaufmann & Kaufmann, 

2005).  

  

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=kognitivism
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=kognitivism
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2.2 Självledarskapets tre strategier  
Självledarskapsstrategier hjälper människor att uppnå framgång i deras utövande av aktiviteter, 

detta beror på att han/hon tycker om att utföra aktiviteten. Genom att personer finner nytta och 

nöje i utövandet av aktiviteter ökas förutsättningarna att utföra aktiviteterna med framgång 

(Manz, 1983). Strategierna delas in i naturliga belöningsstrategier, beteendefokuserade 

strategier och tankemönsterbaserade strategier (Neck & Manz, 2010).  

  

2.2.1 Naturliga belöningsstrategier  
Neck och Manz (2010) beskriver de primära drag som kopplas till naturliga belöningsstrategier 

som känslan av kompetens, självkontroll och syftet/meningen personer erhåller från uppgifter.   

Förbättringar i en miljö är möjliga när personer tillåts att uppleva en känsla av kompetens, 

självkontroll och syfte med utförandet av aktiviteten (Manz, 1983). Deci och Ryan (1985) 

beskriver att naturliga belöningsstrategier uppmuntrar personer att finna en glädje i utförandet 

av en uppgift/aktivitet. Manz (1990) skriver att självledarskap genom naturliga 

belöningsstrategier kan bidra med att finna belöningar i de situationer som individer befinner 

sig i och detta skriver Deci och Ryan (1985) kan leda till en ökad känsla av kompetens, 

syfte/mening och självkontroll.   

”The true destiny of man (kind) is to find his (or her) true destiny, and only then to obtain peace” 

Neck och Manz (2010, s.40)  

Kompetens är en vanlig aspekt av naturliga belöningsaktiviteter. När exempelvis entreprenörer 

utför kundhantering, resurshantering eller övriga aktiviteter som de känner sig duktiga inom gör 

det att de känner sig kompetenta och skickliga i sitt utförande. Individer som tänker på 

aktiviteter de gillar härleds ofta till något som de besitter kompetens i. Dessa aktiviteter är ofta 

kopplade till externa belöningar som komplimanger, vilket uppmuntrar personer att fortsätta 

med aktiviteten (Neck & Manz, 2010). Bandura (1997) beskriver att kompetensen som individer 

besitter, härstammar från naturlig begåvning, kulturella erfarenheter och slumpartade 

omständigheter. Neck och Manz (2010) skriver att personer gillar uppgifter och aktiviteter som 

de presterar väl inom, vilket kan tyda på att entreprenörer uppskattar att utföra uppgifter som 

de anser sig besitta högre kompetens inom.   

Självkontroll är en del av naturliga belöningsaktiviteter som får personer att känna sig mer 

kontrollerande kring sitt eget beteende. Människor ses ha en naturlig tendens att vilja styra och 

kontrollera sina öden. Enligt Neck och Manz (2010) går detta långt ner i åldrarna där barns 

favoritaktivitet ofta var den som de inte fick göra. Samtidigt drömmer vuxna om att vara sin 

egen chef och ekonomiskt oberoende. Människor tenderar att vilja bestämma vad som händer 

omkring sig och de flesta människorna vill fatta beslut som direkt påverkar dem som individ 

istället för att låta någon annan person bestämma. Mer generellt vill människor kontrollera delar 

av sin värld istället för att låta någon annan människa göra detta (Neck & Manz, 2012). 

Entreprenörer kan antas ha en hög självkontroll då det väljer att starta och driva sin egen 

verksamhet och därmed kunna kontrollera sin arbetssituation i högre grad.  

  

Kombinationen av kompetens och självkontroll resulterar ofta i beteendemönster. Dessa 

mönster involverar sökningen efter utmaningar som personer kan överkomma. Att hantera 

utmaningar ses som naturliga belöningar, när personer överkommer dessa utmaningar leder det 

till känslan av kompetens och självkontroll (Neck & Manz, 2010).  
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Om en aktivitet får personer att känna sig kompetenta och självkontrollerande, kan de dock 

erhålla svårigheter med att naturligt ”njuta” av uppgiften och känna sig motiverade av den. 

Detta uppstår om personer inte tror på syftet och mening med aktiviteten. När individer blickar 

bakåt eller framåt i tiden vill de ha känslan att det som utförts är av värde (Neck & Manz, 2010).  

2.2.2 Beteendefokuserade strategier  
För att skapa eller förändra spår i samhället behöver individer influera sitt eget beteende genom 

att öva på sin kontroll av sig själva. Detta görs genom att observera sitt eget beteende för att 

tillhandahålla den nödvändiga informationen individer behöver för att leda sig själva effektivt. 

Utifrån beteendefokuserade strategier finns det ett antal sätt för att uppnå detta (Neck & Manz, 

2012).  

Självobservation är en förhöjning i medvetandet, detta behandlar när och varför individer utövar 

specifika beteenden i olika situationer (Neck & Houghton, 2006). Självobservation handlar om 

hur personer beslutar när de skall göra saker och varför och under vilka omständigheter som ett 

särskilt beteende yttras. Självobservation ligger till grund för hantering av människors beteende 

och är ett effektivt sätt att upptäcka sina styrkor och svagheter för att underlätta ledningen av 

sitt eget beteende (Neck & Manz (2012).  

Personer som känner att de inte åstadkommer tillräckligt under sitt arbete och istället bara slösar 

bort sin tid kan då först studera de distraktioner som upplevs. Genom att observera det individer 

gör utöver sina arbetsuppgifter går det att analysera vart den slösade tiden spenderas (Neck & 

Manz, 2012). Därefter korta ner tiden på de aktiviteterna där tid slösas, vilket kan vara 

användbart då entreprenörer enligt Bygrave et al. (2002)  är med i många olika aktiviteter.  

Självmålsättning är enligt, Neck och Manz (2012) ett sätt som ger personer en riktning i sitt 

självledarskap. Neck och Houghton (2006) skriver att genom medveten och avsiktlig 

självmålsättning kan personer öka sin effektivitet i form av ökade insatser och bättre 

prestationsresultat, vilket kan antas vara betydelsefullt för entreprenörer. Vad personer strävar 

efter långsiktigt och vill uppnå dagligen influerar deras beteende. Ofta är personer inte specifika 

med sina mål utan vill direkt komma till en nivå som är viktig och influerar deras liv. Samtidigt 

bestämmer individer inte hur de vill uppnå resultatet. Det är den systematiska tankegången och 

avsiktliga inställningen till de personliga målen som influerar hans/hennes beteende positivt 

(Neck & Manz 2012). Målen som individer sätter upp i början kommer sannolikt också att 

förändras beroende på nivån av framsteg som görs (Bandura, 1997). Detta tyder på att 

entreprenörer bör vara flexibla och anpassningsbara i sitt företagande för att enklare kunna 

arbeta utefter de omständigheter som uppkommer kring deras mål. De personliga målen hänger 

samman med både långsiktiga och kortsiktiga målen. För att bestämma ett långsiktigt mål 

behöver individer först ta itu med de kortsiktiga målen som uppstår på vägen (Neck & Manz, 

2012).   

  

Människors omedelbara beteende är ett sätt att sätta upp kortsiktiga mål. De kortsiktiga målen 

behöver vara konsekventa för att kunna påverka de långsiktiga målen effektivt (Manz, 1992). 

För att sätta upp mål i livet är det viktigt att göra en självanalys för att förstå vad en individ vill 

ha ut av livet och därefter sätta upp mål som behöver uppnås för att nå nästa mål. En sådan 

process kräver ansträngningar och även om målen med tiden förändras är det viktigt att försöka 

ha nutida mål för omedelbara ansträngningar (Neck & Manz, 2012).    
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Självbelöning enligt Neck och Manz (2012) är en av de mest kraftfulla metoder som individer 

besitter för att leda sig till självbehag. Individer påverkar ofta sitt beteende positivt genom att 

belöna sina handlingar. Självbelöning enligt Neck och Houghton (2006) är något enkelt och 

immateriellt som att mentalt gratulera sig själv efter en viktig prestation, eller något mer konkret 

som en semester vid slutförandet av ett svårt projekt. De delas därför in i fysiska och psykiska 

nivåer av självbelöning.  

Den fysiska nivån består av belöningar i form av saker som individer eftersträvar. Det kan vara 

att köpa något de vill ha eller att göra något fysiskt som tillfredsställer. Genom att belöna sig 

med önskade objekt utövas en positiv effekt på exempelvis entreprenörer som belönar sig med 

ledighet för att motivera sig mot sina framtida arbetsuppgifter i företaget. Det är viktigt att 

belöna sig med konkreta saker som individer tycker om för att uppnå önskade mål (Manz, 1992; 

Neck & Manz, 2012). Belöning på den psykiska nivån handlar mer om personers egen fantasi. 

Exempelvis om en entreprenör slutligen uppnår en stor framgång skulle han/hon kunna vara 

lugn på utsidan, men samtidigt vara överlycklig på insidan och på detta sätt överväldiga sig 

invändigt med beröm. Individer kan förbättra sitt eget beteende betydligt om de målmedvetet 

söker upp sitt önskvärda beteende och ger sig själva beröm (Neck & Manz, 2012).  

Självbestraffning enligt Neck och Manz (2012) är en åtgärd som utövas om individer inte når 

sina uppsatta mål och många människor förlitar sig för mycket på detta tillvägagångssätt.   

Självbestraffning eller självkorrigerande återkoppling enligt Neck och Houghton (2006) består 

av en positiv själviakttagande undersökning av en individs misslyckade och oönskade beteende 

som leder till omformning. Överdriven användning av självbestraffning involverar självkritik 

och skuldkänslor som kan vara skadligt för entreprenörers prestationer och kan leda till en 

negativ effekt för deras företagande i form av en mindre välmående organisation. 

Självbestraffning fungerar på liknande sätt som självbelöning, där fokus ligger på 

självtillämpade konsekvenser för beteendet. Skillnaden är att det handlar om negativa snarare 

än positiva självtillämpade resultat för att minska en ökning av oönskat beteende. 

Självbestraffning tillämpas efter utförandet av en dålig presentation och kan vara att utlämna 

en planerad upplevelse (Neck & Manz, 2012).  

  

Självsignalering innebär att individer använder fysiska signaler för att påminna sig om viktiga 

uppgifter. Självsignalering utövas genom olika sätt för att bibehålla fokusering på rätt saker. 

Det finns ett antal riktlinjer som individer likt entreprenörer kan arbeta med för att upprätthålla 

sin fokusering på rätt aktiviteter (Manz, 1992; Neck & Manz, 2010).  

Att göra en lista med sina dagliga aktiviteter är ett första steg för att veta vad som skall göras 

och därefter anpassa planeringen efter det. Det är bra att sätta upp påminnelser i form av 

hjälpskyltar eller lappar för att uppmärksamma viktiga beteenden och uppgifter som skall göras. 

En liknande signal för individer är att hitta positiva saker i arbetsmiljön som motiverar dem att 

fortsätta sitt arbete och fokusera på rätt aktiviteter. För att kunna göra det är det bra att ta bort 

objekt som ses som störande som exempelvis en påslagen Tv bredvid en entreprenörs 

arbetsplats. För att behålla motivationen uppe är det också bra att i en sådan stor utsträckning 

som möjligt umgås med människor som uppmuntrar ett önskvärt beteende hos en person (Manz, 

1992; Neck & Manz, 2010). Självsignalering kan vara relevant för entreprenörer då de ofta är 

med i många skiftande aktiviteter i företaget. Entreprenörer lägger även ner mycket tid på sitt 

företag därav kan det anses vara viktigt att vistas i en bra miljö med uppmuntrande människor.    
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2.2.3 Tankemönsterbaserade strategier  
Tankemönsterbaserade strategier innebär att individer utvecklar vissa sätt att tänka om sina 

erfarenheter. Precis som individer utvecklar vanliga sätt att bete sig, utvecklar de också 

specifika sätt att tänka. Individer påverkar sin förmåga att leda sig själva genom att styra sina 

tankar genom tillämpning av tankemönster (Neck & Manz, 1992; Neck & Manz, 2012). 

Tankemönster innebär bland annat saker som vår tro och våra inbillade upplevelser, vilket 

tillsammans bidrar till att forma individers sätt att tänka. En individs sätt att tänka påverkar hur 

han/hon ser på världen (Manz, 1990). Tankemönster påverkas av yttre faktorer som tidigare 

erfarenheter. Den primära idén är dock att individer individuellt konstruerar ett unikt koncept 

av livet i sina sinnen som påverkar deras handlingar och hur de känner om saker. Det finns två 

typer av tankemönster  individer kan använda sig av och dessa delas in i möjligheter och hinder 

(Neck & Manz, 2012).   

Hinder är ett tankesätt som involverar fokusering på fallgropar vid antagandet av nya 

utmaningar. Ett sådant tankesätt undviker utmaningar och söker sig till säkrare områden som i 

regel inbringar en mindre förtjänst till personer (Neck & Manz, 2012).   

  

Möjligheter beskrivs av Neck och Manz (2012) som ett tankesätt med fokusering mot chanser 

som kommer med olika situationer och utmaningar. Kreativa och innovativa individer som 

bidrar till stora framsteg i världen besitter till stor chans detta tankemönster vilket stämmer med 

Carland et al. (2002) beskrivning om entreprenörer som kreativa individer som startar och driver 

ett företag. Individers tro, självprat och förhoppningar om framtiden motiverar till att ta sig an 

nya möjligheter och utmaningar. Neck och Manz (2012) skriver att möjligheter återfinns i 

väldigt många skepnader och situationer om individer tillåter sig själva att observera dem 

genom tankemönster. Entreprenörer antas i större utsträckning fokusera mot möjligheter snarare 

än hinder då de beskrivs enligt Langberg och Westlund (2000) som kreativa och 

handlingskraftiga personer som besitter en hög genomförandevilja.  

  

2.3 Entreprenörer och entreprenörskap  
Carland et al. (2002) beskriver entreprenörer som individer som befinner sig i en kreativ roll 

och åtar sig att skapa ett företag. Det finns tre stycken egenskaper som är utmärkande hos 

entreprenörer i form av att vara kreativ, handlingskraftig och besitta en genomförandevilja. 

Dessa tre egenskaper underlättar för entreprenörer att nå sina mål med ett framgångsrikt resultat 

(Langberg & Westlund, 2000). Om entreprenörer utövar självledarskap är möjligheten större 

att de når sina uppsatta mål och kan vara på väg till individuell framgång genom att förbättra 

sin arbetsförmåga (Neck et al., 1999).   

Entreprenörer är individer som startar och driver ett företag (Carland et al., 2002). Entreprenörer 

bedriver entreprenörskap i form utav start och drift av ett företag och entreprenörens 

huvudsakliga syfte med starten av ett företag är vinst och tillväxt (Ylinenpää et al., 2006). 

Entreprenörer kännetecknas av innovativa beteenden som appliceras på ledning och strategiska 

beslut inom företaget. Entreprenörer utför olika aktiviteter vilket resulterar i skapandet utav ett 

företag (Carland et al., 2002).   

  

Uppkomsten av ett företag är enligt Magnusson och Stenkula (2007) förknippat med 

entreprenörskap.  Entreprenörer som startar ett företag är ofta involverade i flera aktiviteter som 

varierar i antal beroende på hur de agerar eller planerar kring beslut. Det finns därmed olika 

typer av upplägg vid företagande för entreprenörer. Det ena är att agera och handla för att 

komma framåt i arbetet medan det andra är att planera och tänka innan arbetet går vidare. Detta 

är individuellt från person till person (Bygrave et al., 2002). En central del vid företagande är  
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beslutsfattande och Neck och Manz (2010) skriver att självledarskapets delar hjälper individer 

att fatta beslut. Utöver finansiellt kapital är mänskliga resurser en stor och viktig faktor vid 

entreprenörskap (Bygrave et al., 2002). Inre och yttre mänskliga resurser kan ses som mer 

användbart i tjänsteföretag för att hela verksamheten bygger kring användningen av mänskliga 

resurser. Tjänsterna som säljs utförs av mänskliga resurser vilket tyder på relevansen mänskliga 

resurser har för företaget.   

  

2.4 Mänskliga resurser   
Bratton och Gold (2003) förklarar mänskliga resurser i organisatoriska termer som de 

färdigheter individer bringar till en verksamhet. Mänskliga resurser beskrivs som en investering 

i erfarenheter och kunskaper individer besitter vilket i sin tur påverkar företaget (Bygrave et al., 

2001). Faktorerna som mänskliga resurser bidrar med till en organisation är från början 

oförutsägbart. Bratton och Gold (2003) beskriver att bidraget från en mänsklig resurs till en 

organisations aktiviteter gör att resurserna är viktiga att hantera på rätt sätt i form av att placera 

och använda sig av dem i områden där de gör mest nytta för företaget.  

Mänskliga resurser spelar en viktig roll i situationer när ett företag formas och utvecklas. 

Utbildning, träning och arbetserfarenhet betecknas som de vanligaste indikatorerna på 

mänskliga resurser som används i företag. Dessa olika färdigheter har kopplats ihop med 

framgång för entreprenörer vid deras företagande (Bygrave et al., 2002).  

Mänskliga resurser behandlar individuella människor och genom detta skiljer sig mänskliga 

resurser från finansiella resurser då individer har förmågan att ifrågasätta (Bratton & Gold, 

2003). Entreprenörer antas att använda sig av inre och yttre mänskliga resurser exempelvis när 

kompetens saknas i företaget, när tiden inte räcker till och för att kunna nå sina mål med 

företaget. Det har bevisats vara betydelsefullt för entreprenörer att utveckla mänskliga resurser 

som samspelar med företaget för att förbättra framtida resultat för organisationen. Relevansen 

att använda sig utav inre och yttre mänskliga resurser är stor, då detta kan påverka resultatet för 

företaget (Kehinde, 2013).   

Inre mänskliga resurser i form av personal används i företag för att bidra till företagets drivande. 

Inre mänskliga resurser i tjänsteföretag används för att utföra de tjänster som säljs till kunden 

(Perry, Witt, Callison & Malka, 2013).  

Yttre mänskliga resurser som används kräver kunskap om vad som kan och inte kan läggas ut 

på andra parter. Användning av yttre mänskliga resurser är en användbar metod vid hantering 

av många aktiviteter eller delar där kunskap saknas utan att anställa mänskliga resurser 

permanent. Yttre mänskliga resurser kan spara tid och engagemang för entreprenörer samt 

minska den inre användningen av mänskliga resurser (Caruth, Caruth & Haden, 2013). 

Entreprenören kan istället fokusera på de kärnkompetenser som skiljer organisationen mot dess 

konkurrenter.  
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2.5 Analysmodell  
Analysmodellen är en beskrivning som sammanställer våra centrala begrepp. Modellen visar 

relationerna vi studerar i vår undersökning. Vi undersöker om entreprenörers självledarskap i 

form av strategier har en betydelse för användningen av inre mänskliga resurser respektive yttre 

mänskliga resurser.  

  

 

  

Modellen illustrerar om självledarskapsstrategierna kan ha en inverkan för användningen av 

inre och yttre mänskliga resurser för entreprenörer vid utövande av deras entreprenörskap.  

Entreprenörer har olika sätt att hantera användningen av inre och yttre mänskliga resurser och 

när de ska använda sig av dem. Vi studerar om entreprenörers självledarskap har en betydelse 

för deras användning av inre och yttre mänskliga resurser.  
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3. Metod   

 
I detta kapitel kommer uppsatsens tillvägagångssätt att presenteras.  

 

3.1 Tillvägagångssätt  
I vår studie var tillvägagångssättet att söka efter lämpliga böcker och vetenskapliga artiklar 

främst kring självledarskap, entreprenörer, entreprenörskap och mänskliga resurser för att sedan 

jämföra dessa med det empiriska material vi erhållit från intervjuer. För att uppfylla studiens 

syfte intervjuade vi entreprenörer i tjänsteföretag med utgångspunkten på studiens teorier.   

Kvalitativ ansats arbetades efter då studiens avsikt var att undersöka ett fåtal enheter med målet 

att samla in data med många olika nyanser. Det kvalitativa perspektivet utgår från att 

verkligheten är en individuell, social och kulturell konstruktion där angreppssättet förskjuts mot 

att studera hur människor uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. Genom en 

kvalitativ ansats ingår individen som en del av en individuell värld där intresset riktar sig mer 

mot individen (Backman, 2008).   

I vår studie valde vi att intervjua sex stycken entreprenörer med företag inom tjänstebranschen 

för att få en utförlig bild av vår studie. Två intervjuer fick senare kompletteras med följdfrågor 

då frågeformuläret förändrades i form av att förtydliga begreppen inre och yttre mänskliga 

resurser och användningen av dem. Vi valde besöksintervjuer för att kunna vara flexibla under 

våra intervjuer och få en personlig kontakt samt för att kunna anpassa oss efter respondenten. 

Detta för att få fram rätt och relevant information till vår studie. Den öppna individuella 

intervjun lämpar sig när relativt få enheter undersöks, när vi är intresserade av vad den enskilda 

individen säger och när vi är intresserade av hur en individ uppfattar och lägger mening i en 

speciell händelse (Jacobsen, 2002).  

Vi har valt att arbeta nära våra intervjuobjekt genom att utföra intervjuerna på plats i 

entreprenörernas företag för att skapa oss en bättre insyn i deras arbete samt deras arbetsmiljö. 

Vi ser närhet som ett viktigt element för att erhålla en sådan hög tillförlitlighet som möjligt. 

Detta stämmer med Jacobsen (2002) som betonar att kvalitativa metoder fokuserar på närhet 

samt uppnås en hög intern giltighet genom personliga intervjuer. Istället för att undersöka och 

fråga hur en objektiv verklighet ser ut ställer undersökaren frågan hur individen uppfattar, tolkar 

och formar sin individuella verklighet (Backman, 2008).   

Intensiv uppläggning användes till vår studie för att skapa klarhet och få en förståelse kring 

ämnet. Syftet med studien är att beskriva betydelsen som entreprenörers självledarskap har i 

tjänsteföretag för användningen av inre och yttre mänskliga resurser. Genom en intensiv 

utformning skriver Jacobsen (2002) att syftet är att få en fullständig bild av en situation eller en 

händelse vilket stämmer in på vår studie. Vårt ämne innefattar en begränsad forskning och för 

att skapa klarhet i någonting nytt är det oftast nödvändigt med en intensiv utformning. Den 

intensiva utformningen ger möjlighet att utforska och upptäcka nya element (Jacobsen, 2002).  

Abduktiv ansats användes i vår studie då vi först samlade in teorier för att sedan göra en empirisk 

studie och få en insyn i vår kärnstudie. Vi använde vår befintliga teori mot empirin och 

kompletterade sedan då vi insåg efter intervjuerna att den teoretiska referensramen var lite tunn 

i vissa delar och behövdes kompletteras. Vi gjorde det med ytterligare teori från böcker och 

vetenskapliga artiklar inom självledarskap och mänskliga resurser som var betydelsefulla för 

vår undersökning.   
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Att använda sig av den abduktiva ansatsen har vi ansett vara bra för oss då vi inte varit låsta till 

den ursprungliga teorin utan har kunnat utveckla den efter vad vi fått fram från våra intervjuer. 

Den abduktiva ansatsen enligt Patel och Davidson (2011) inleds med att samla in teori som är 

relevant för ämnet och sedan applicera den mot empirin. Den abduktiva ansatsen tillåter en 

större frihet för oss som författare då vi kan utveckla den ursprungliga teorin och samla in 

ytterligare teori. Vi har ett synsätt att vår forskningsfråga kommer ge oss svar baserat på empirin 

som i sin tur har sin utgångspunkt från teorin. Enligt Patel och Davidson (2011) ligger 

utgångspunkten i empirin utan att teorin ska avfärdas.  

3.2 Datainsamling  
Litteraturstudien som vi använt oss av har innefattat litteratur i form av böcker från Högskolan 

i Halmstads bibliotek samt litteratur från Adlibris.se. Vi har även använt oss av artiklar från 

databaserna Google Scholar, Emerald och högskolan i Halmstads databas, HULDA. Sökorden 

som vi har använt oss av är; Self-leadership, Self efficacy, Entreprenurship, Entrepreneur, 

Human resource och Human capital. Vi anser att dessa sökord har gett oss relevant och 

användbar information till vår studie. Litteraturen i form av böcker och vetenskapliga artiklar 

som vi använt har haft en inriktning på; Självledarskap, Självledarskapsstrategier, Entreprenör, 

Entreprenörskap och mänskliga resurser.  

  

Ämnet självledarskap är under utveckling, därav har vi försökt att använda oss av samtida och 

äldre källor för att erhålla en sådan bred information som möjligt. Majoriteten av böcker och 

vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska. Vid insamlandet av litteratur har två forskare vid 

namn Charles Manz och Christopher Neck kommit upp vid upprepande tillfällen i tidigare 

forskningsarbeten kring självledarskap och entreprenörskap. Dessa två har även publicerat 

flertalet vetenskapliga artiklar och givit ut böcker gällande ämnet. Dessa två är också forskare 

som ofta citerats i andra människors forskningsarbeten.  Med denna grund har vi valt att citera 

och använda oss av deras tidigare verk i stora delar av denna studie.   

Litteratur i form av sekundärdata innebär att det inte är forskaren själv som samlat in 

information direkt från källan utan istället baseras den på tidigare insamlad data (Jacobsen, 

2002). Delar av litteraturen är från 80- och 90-talet vilket kan uppfattas som äldre källor, men 

forskning kring självledarskap inledde runt denna tidsepok och då anser vi att källorna är 

relevanta för att få in bredden i teorin. I bakgrunden till självledarskap har vi även där använt 

oss av äldre källor, dessa används frekvent i nutida forskning kring ämnet självledarskap vilket 

tyder på deras relevans.  

Primärdata samlades in i form av sex stycken intervjuer med entreprenörer. Intervjuerna 

handlade om självledarskap, användningen om mänskliga resurser samt entreprenörerna och 

deras syn på entreprenörskap. Intervjutiden per respondent var drygt en timma men varierade 

då entreprenörerna ville berätta olika mycket om sig själva och deras entreprenörskap. Valet av 

intervjuer gjordes för att få ut mer utförliga och omfattande svar från våra respondenter. 

Primärdata enligt Jacobsen (2002) innebär att forskaren samlar in sina upplysningar för första 

gången och detta kan göras genom intervjuer.  

Vårt val att intervjua tog vi också i tro om att det skulle ge oss en bredare och klarare förståelse 

kring ämnet. Jacobsen (2002) skriver att intervjuer är ett bra sätt att samla in primärdata vid 

insamling av ett fåtal respondenters uppfattningar och idéer kring ämnet. Forskarna påtvingar 

inte respondenterna med fasta frågor med angivna svarskategorier vilket ofta ger en hög intern 

giltighet i form av att mäta det som är tänkt att mätas.  
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3.3 Operationaliseringsprocess och utformning av intervjuguide   
Vi inledde intervjun med neutrala och allmänna frågor till respondenterna för att sedan gå över 

mot mer riktade frågor som hade sin utgångspunkt i syftet och problemformuleringen. Jacobsen 

(2002) skriver att alltför precisa frågor kan leda till att de som intervjuar enbart får svar på det 

som anses viktigt och inte lyfter fram det som intervjuobjektet anser vara relevant.    

Efter inledande frågor kring deras bakgrund och tidigare erfarenheter fick respondenterna prata 

fritt kring begreppet självledarskap. Respondenterna fick information om att intervjun kommer 

ha ett genomgående tema kring självledarskap och mänskliga resurser. Därefter ställde vi mer 

precisa frågor kring självledarskapsstrategierna där vi lät intervjupersonerna tala fritt i den mån 

de kunde. Avslutningsvis fick respondenterna svara på öppna frågor kring entreprenörer och 

entreprenörskap kopplat mot sina individuella situationer.   

Vi utvecklade frågorna kring självledarskap, självledarskapsstrategier, entreprenörer, 

entreprenörskap  och  mänskliga  resurser.  Frågorna  är 

konstruerade  utifrån självledarskapsstrategierna och frågor kring entreprenörer och 

entreprenörskap. Majoriteten av frågorna har en riktning mot mänskliga resurser för att kunna 

bidra till vår studies problemformulering. Modellen nedan visar hur frågorna i intervjuguiden är 

kopplade till teorin och siffrorna i modellen avser numren som frågorna har i intervjuguiden (se 

modell nedan).  

  

Operationaliseringsprocess inför intervjuer 

 

 
  
 

3.4 Urval av respondenter  
Urvalsprocessen av respondenter gick till genom en sökning via internet efter små tjänsteföretag 

i Hallands och Västra Götalands län. Vi kontaktade grundaren i företaget via mail (se bilaga 1) 

och fortsatte sedan en kontakt med de respondenter som svarade via telefon. I studien har vi 

valt sex företag med en respondent från vardera där respondenterna har valts oberoende av kön 

och etnicitet då vi anser detta är irrelevant för vår problemformulering. Jacobsen (2002) 

beskriver att det första steget i urvalsprocessen är att definiera antal enheter vilket stämmer med 

tillvägagångssättet för denna studie. Kriterier vi hade för giltiga respondenter var att personen 

är grundaren av tjänsteföretaget och har idag en personalstyrka på minst fyra stycken 

heltidsanställda. Kriteriet för anställda valdes för att företaget vi studerar ska använda sig av  
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mänskliga resurser och entreprenörerna själva har ansvaret för användningen av inre och yttre 

mänskliga resurser. Anledningen till att vi valde små tjänsteföretag är för att inre och yttre 

mänskliga resurser används i organisationen och tjänsterna utförs av människor, därmed antas 

det att individen har en större betydelse i ett tjänsteföretag i form av personal eller användningen 

av tillfällig hjälp utifrån. För att tillfredsställa kundbehovet som ett tjänsteföretag har krävs det 

användning av inre och yttre mänskliga resurser, därav antas det att människor har en större 

betydelse. Kehinde (2013) skriver att utveckla och använda sig av mänskliga resurser är 

betydelsefullt för en entreprenör i sitt företagande. Hade vi valt att avgränsa oss till större 

tjänsteföretag är det mindre sannolikt att grundaren fortfarande är den person som är ansvarig 

för användningen av inre och yttre mänskliga resurser. Vi ansåg inte branschen företaget 

verkade i var av relevans för vår studie då vi valde att studera betydelsen som entreprenörers 

självledarskap har för användningen av inre och yttre mänskliga resurser. Detta gör att vi 

studerar individen och inte företaget.    

Vi ansåg att sex stycken respondenter var fullt tillräckligt. Detta för att dessa sex intervjuer hade 

svarat likvärdigt på våra frågor, vilket ledde till att vi såg ett mönster som gjorde att vi kunde 

svara på vår problemformulering. Kvale (1997) skriver att kvalitén i utförandet har större 

betydelse än antalet intervjuer som görs. Genom att intervjua personer inom tjänstebranschen 

anser vi oss ha fått en uppfattning kring ämnet självledarskap hos entreprenörer som är 

verkställande inom tjänsteföretag. Vi har valt respondenter som anses lämpliga för denna studie. 

Detta beskriver Kvale (1997) som strategiskt urval och det lämpar sig med studier med få 

respondenter.  

  

3.5 Analysmetod  
Efter intervjuerna valde vi att transkribera respondenternas svar noggrant. Detta för att få en 

bättre förståelse av respondentens svar på våra angivna frågor och inte missa någon information 

som sagts under intervjuerna. För att säkerhetsställa att vi fick med samtlig och korrekt data 

från respondenterna spelade vi även in intervjuerna. Jacobsen (2002) skriver att inspelning av 

data är att rekommendera för att inte missa viktigt information men även för att kunna bibehålla 

en effektiv intervju utan avbrott skapat av anteckningar. Backman (2008) uttrycker att analys 

är nödvändig för att bringa fram ordning bland insamlad data. Vi valde även för att få in en 

struktur i arbetet att kategorisera frågorna i olika fack. I empirin och analysen kategoriserades 

självledarskap, självledarskapsstrategier, entreprenörer och entreprenörskap med mänskliga 

resurser kring dessa kategorier vilket grundar sig från våra intervjufrågor. Detta gjorde vi för 

att göra studien mer lättförståelig för läsaren. Backman (2008) skriver att dela upp och 

kategorisera data för att sedan analysera den.  

3.6 Validitet och reliabilitet   
Validiteten i vår empiriska studie har sitt ursprung i att vi använt oss av teori från forskare inom 

ämnet som även används frekvent i nutida forskningssammanhang. I bakgrunden till 

självledarskap har vi även där använt oss av äldre källor, dessa används frekvent i nutida 

forskning kring ämnet självledarskap vilket tyder på deras relevans. Validiteten i form av intern 

giltighet för vår empiriska studie uppkommer i form av intervjuer med entreprenörer i 

tjänsteföretag som är grundaren och har ansvaret för användningen av inre och yttre mänskliga 

resurser.   

Validitet behandlar två begrepp, giltighet och relevans. Jacobsen (2002) beskriver giltighet och 

relevans som att vi faktiskt mäter det som vi önskar att mäta och att det som mäts uppfattas som 

relevant. Den interna giltigheten handlar dels om undersökningen mäter det som vi faktiskt tror 

oss mäta och dels om resultatens giltighet (Jacobsen, 2002). I vårt fall att vi mäter vilken 
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betydelse som entreprenörers självledarskap har för användningen av inre och yttre mänskliga 

resurser.    

Reliabiliteten grundar sig i att skapa en sådan hög tillförlitlighet som möjligt vilket uppkommer 

i vår studie genom besöksintervjuer som vi även spelat in och transkriberat. Platsen för intervjun 

har hållits i respondentens valda miljö för att de ska känna sig säkra i omgivningen. För att 

minska vår påverkan under intervjun har vi låtit respondenterna svara fritt kring frågorna och 

agerat lyssnande och respektfullt. Innan intervjuerna ägde rum erbjöd vi respondenterna att vara 

anonyma, detta för att öka tillförlitligheten i svaren och för att respondenterna ska känna sig 

säkra och bekväma under intervjuerna. Reliabilitet innebär att resultatet av studien skall vara 

trovärdigt och tillförlitligt (Jacobsen, 2002).   

3.7 Etik  
Samtliga av respondenterna från vår undersökning informerades innan om uppsatsens handling, 

dess syfte, vart den publiceras och hur respondenterna själva skulle presenteras i uppsatsen. 

Respondenterna blev också välinformerade om vad undersökningen innebar och vad som 

inkluderades för att undvika missnöje. Gällande anonymitet behandlades det efter 

respondentens tycke i frågan och publicering har inte skett utan deras samtycke. Då majoriteten 

av respondenterna valde anonymitet valde vi att all data från respondenterna skulle behandlas 

anonymt.   

Enligt Jacobsen (2002) rekommenderas det att grundläggande krav uppfylls för att erhålla en 

etiskt korrekt undersökning i form av informerat samtycke, krav på privatliv och krav på att bli 

korrekt återgiven. Dessa tre grundkrav är relevanta för att uppnå en etiskt korrekt undersökning. 

Informerat samtycke innebär att den som undersöks frivilligt deltar i undersökningen och är väl 

medveten om vilka risker och vinster deras deltagande innebär. De som undersöks skall också 

ha rätt till sitt privatliv i form av att de inte skall utsättas för att bli störda i deras privatliv. Det 

som återges vid undersökningen skall heller inte omformuleras till något som personerna inte 

har yttrat sig om (Jacobsen, 2002).  
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3.8 Metodkritik 
Kritiken mot en kvalitativ ansats är betydelsefull att lyfta fram eftersom det är svårt att ge 

en fullständig bild av studien då det kan vara problematiskt att få med all information som händer 

under en intervju. Alla personer som genomför en kvalitativ undersökning har blinda fläker under 

intervjun och saker kan lätt inte uppmärksammas av intervjuaren då de inte alltid vet vad för slags 

information som ska letas efter. Ingen undersökare kan samla in all information under en intervju 

(Jacobsen, 2002). 

Jacobsen (2002) skriver att personen som utför intervjuer har en inverkan på respondenterna vilket 

i sin tur har en påverkan på undersökningen. Detta kan ses som kritiskt mot oss som intervjuare om 

vi på något vis har påverkat respondenterna i deras svar.  

Två intervjuer med respondenterna fick senare kompletteras med ytterligare information vilket gav 

de olika respondenterna olika förutsättningar från start vilket kan ses som en nackdel mot studien. 

Då faktumet uppstod att två av intervjuerna med respondenterna fick kompletteras var 

respondenterna mer förberedda på vad intervjun skulle handla om, vilket kan ha haft en inverkan 

på svaren som vi som intervjuare fick. Studien har till stor del även använts sig av äldre källor, 

vilket kan uppfattas som kritiskt mot studiens innehåll. Detta gör att innebörden från dessa teorier 

kan ifrågasättas och såldes påverka studiens relevans. Vi har även i teorin använt oss frekvent av 

litteratur från böcker, vilket kan ses ur en forskningsvinkel som mindre relevant än vetenskapliga 

artiklar. Studiens teorier om självledarskap beskrivs enbart ur en positiv synvinkel, vilket kan göra 

att studien blir vinklad gentemot de positiva egenskaper som självledarskap har. 
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4. Empiri  

 
I detta kapitel presenteras primärdata som samlats in i form av besöksintervjuer hos 

entreprenörer. Här beskrivs också deras syn på självledarskap, entreprenörskap och när inre 

och yttre mänskliga resurser ska användas.  

 

4.1 Presentation av entreprenörer   
Ada är 59 år gammal. Av en händelse började Ada förskoleutbildningen på universitetet och 

snabbt efter startade studier insåg hon att barnskötsel låg henne varmt om hjärtat. I ung ålder 

fanns ambitionen att starta och driva ett företag men detta lades ner då hon inte kände sig redo 

för utmaningen. Möjligheten kom senare upp och Ada tog chansen att öppna en egen förskola 

med inriktning mot skapande och musik. Verksamheten har sedan starten gått bra och hon är 

numera VD för två förskolor. Ada har i dagsläget valt att fokusera mestadels på det 

administrativa arbetet då hon i nuläget har två stycken förskolechefer, vilket har gjort att hon 

har kunnat lägga över en del av ansvaret på underordnad personal. Ada har själv ansvar för 

användningen av mänskliga resurser.   

  

Dennis är 38 år gammal och har en bred arbetsbakgrund inom en mängd olika områden och har 

även startat flertalet företag tidigare. Anledningen till grundandet av hans existerande företag 

inom träning och hälsa var ett genuint intresse för branschen. Dennis arbete i dagsläget 

innefattar främst de administrativa uppgifterna som planering av schema, ekonomi och 

rekrytering av nya kunder till sin verksamhet. När Dennis väljer att använda sig av mänskliga 

resurser poängterar han att kompetens gällande kärnverksamheten och de uppgifter som ska 

utföras är viktig men vid uppgifter som inte kräver kompetens i en stor utsträckning vägs 

personlighet in i hög grad.   

Lenny är 30 år gammal och innan han startade sitt företag inom fastighetsskötsel studerade han 

till civilingenjör och arbetade inom en mängd olika arbetsområden. Efter avslutade studier insåg 

Lenny att arbetet som civilingenjör inte var någonting han ville fortsätta med. Han säger att han 

haft drömmen att starta ett eget företag sedan länge och tog möjligheten när fastigheter lades ut 

till försäljning. Att få vara sin egen chef och ha en större kontroll över sina val är något som har 

drivit Lenny till att grunda företaget. Lenny har hand om många delar inom kärnverksamheten 

men främst är det de ekonomiska delarna som han lägger sin tid på. Lenny anser att mänskliga 

resurser ska ha kompetens och ska stämma överens med företagets vision.   

Johnny är 30 år gammal och innan han grundade sitt aktuella företag inom träning och hälsa 

arbetade han i Stockholm och var delaktig i dess idrottsförvaltning. Innan han gick in på spåret 

hälsa och träning hade han en blandad bakgrund som innefattade många olika yrken. Johnny 

har inte sedan tidigare startat något företag eller varit delaktig i uppstarten av ett företag. Han 

har däremot länge haft planer och en dröm om att få starta och driva sin egen verksamhet. 

Johnny har i dagsläget hand om det mesta som innefattar kärnverksamheten. Detta beror på att 

han vill ha ansvar för aktiviteter som utförs inom verksamheten. Vid användningen av 

mänskliga resurser säger han att personligheten går före kompetens i den mån det går.   

 

 

Jenny är 27 år gammal och innan hon startade sitt företag arbetade hon som servitris, kock och 

bartender och redan här visste Jenny vad hon ville arbeta med i framtiden. Jenny har under sin 

senare uppväxt haft drömmen att starta sitt egna företag med visionen att få vara sin egen chef. 

Jenny såg en möjlighet i form av att en lokal blev ledig och valde att satsa på sin dröm att driva  
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en bar och restaurang. Jenny är i dagsläget med i alla aktiviteter som rör kärnverksamheten samt 

det administrativa arbetet. Jenny har huvudansvaret vid alla situationer där användningen av 

mänskliga resurser sker. När mänskliga resurser ska användas föredrar Jenny en personlig 

kontakt med personen, detta för att hon vill omge sig med personer som har den ”rätta” 

personligheten. Vid svårare uppgifter väljer hon att fokusera på kompetensen som en person 

bringar till verksamheten.   

  

Fanny är 27 år gammal och innan hon startade sin restaurang utbildade hon sig till 

förskolelärare. Hon hade som dröm att få starta ett företag och testade på detta i mindre skala 

innan sitt nuvarande företag. Hon har alltid varit intresserad av mat och service och valde att 

starta företaget inom den branschen. En utav anledningarna till att Fanny valde att starta 

företaget var visionen att få vara sin egen chef. I nuläget arbetar Fanny med alla aktiviteter som 

påverkar kärnverksamheten men har även hand om en del administrativt arbete. Fanny har i takt 

med verksamhetens interna expansion också fått ändra om sina arbetsuppgifter till en mer 

”chefsroll”. Vid användningen av mänskliga resurser vägs personlighet, kompetens och 

kvalifikationer in, dessa väger olika mycket beroende på omständighet.   

  

4.2 Entreprenörer och entreprenörskap  
Ada och Jenny säger att som entreprenörer ser de möjligheter och har viljan att skapa något 

unikt för att förbättra sin verksamhet. Johnny och Dennis säger att som entreprenörer är de 

handlingskraftiga för att kunna lyckas med sitt entreprenörskap i form av beslutsfattande och 

våga ta möjligheter när de uppkommer. Fanny och Lenny säger att som entreprenörer är de 

drivande som personer i deras entreprenörskap, och säger att det är en viktig egenskap för en 

entreprenör. Lenny säger att som entreprenör väljer han att väga in den sociala aspekten i sitt 

entreprenörskap för att lyckas med sitt företagande.   

Alla respondenter säger att entreprenörskap handlar om att starta och driva ett företag. I 

förhållande till detta säger även Dennis, Lenny och Fanny att det handlar om utvecklingen av 

sitt företag medan Ada, Jenny och Johnny säger att det handlar om att få förverkliga sin vision. 

Att entreprenörer ska ha ett stort och gediget intresse för branschen och företaget säger Ada, 

Fanny, Jenny och Lenny är en nödvändig faktor vid entreprenörskap. Lenny och  

Johnny säger att det är viktigt att veta att entreprenörskap är en tidskrävande process. Fanny, 

Johnny och Jenny säger att en entreprenör ständigt behöver bibehålla fokus på vad 

målsättningen och målet med verksamheten är, men även ha ett stort kontaktnät av människor 

ur ett arbetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv säger Dennis och Fanny.   

Alla respondenter säger för att ett tjänsteföretag ska fungera på ett bra sätt används mänskliga 

resurser. Ada, Jenny och Lenny säger att mänskliga resurser används i stor utsträckning då 

tjänsterna utförs och bygger kring användningen av mänskliga resurser. Dennis, Johnny och 

Fanny säger att mänskliga resurser används för att tillgodose kundbehovet.  

Samtliga respondenter säger att yttre mänskliga resurser används när kunskaperna saknas i 

företaget, Lenny och Ada säger även att yttre mänskliga resurser används när de uppstår 

tidsbrist och befogenheten saknas. Fanny säger att användningen av både inre och yttre 

mänskliga resurser har varit väldigt viktigt för hennes företags fortlevnad i form av 

användningen när kunskaperna eller befogenheterna saknats, och hon rekommenderar andra 

entreprenörer att följa samma råd.   
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4.3 Självledarskap  
Ada, Fanny, Jenny och Lenny säger att självledarskap är ledningen av sig själva. Johnny 

säger sig se på självledarskap som egenfattade beslut som inte baseras på någon annan. Dennis 

säger att självledarskap är kontrollen över sitt individuella ledarskap och att självledarskapet 

används för att veta vad en själv är bra på och vad som sedan kan delegeras ut på andra 

människor, ”Man kan inte göra allting och det är fel att försöka göra allt”.  

Ada, Lenny och Johnny säger att självledarskap är viktigt på en individnivå men även på en 

företagsnivå för att kunna driva sina verksamheter i den riktning de vill. Fanny säger även att 

självledarskap kan användas för att vara en förebild för sin personal, hon säger för att kunna 

påverka och leda andra människor behöver en individ ha en god självinsikt medan Johnny säger 

att självledarskap kan användas för att utvecklas och bli bättre som ledare i sin verksamhet. 

Jenny säger att självledarskap är svårt men nödvändigt och viktigt för att kunna leda sitt företag 

på ett effektivt sätt. Hon vidareutvecklar att om hon aktivt och medvetet använt sig av 

självledarskap hade beslut kunnat fattas snabbare och hon tror sig även hanterat svåra och 

utmanande situationer på ett bättre sätt än i dagsläget.  

4.4 Självledarskap genom naturliga belöningsstrategier  
Kompetens  

Ada, Fanny, Johnny och Lenny säger sig besitta kompetens gällande kärnverksamheten och 

Lenny tillägger och säger att det vore oklokt att ge sig in som entreprenör i en bransch där han 

saknar kompetens. Jenny säger att hon trodde sig ha den nödvändiga kompetensen för att driva 

företaget men insåg relativt snabbt att den saknades och den behövdes således utvecklas. Dennis 

säger att han var medveten om att han inte hade all den nödvändiga kompetens som krävdes för 

att driva företaget och så har det alltid varit gällande hans entreprenörskap ”Det kommer en 

gräns för vad ens kompetens klarar av”. Alla respondenter säger att de är medvetna om att deras 

erfarenhet har haft en påverkan och speglat deras kompetens i dagsläget. Samtliga respondenter 

säger sig besitta en högre kompetens inom de områden som de finner intressant i företaget och 

väljer även att försöka fokusera på dessa. Johnny och Dennis säger att det är motiverande att 

få fokusera på de uppgifter som de finner intressant och roligt vilket motiverar och uppmuntrar 

dem till att fortsätta med sina verksamheter.   

  

Samtliga respondenter säger sig välja ta hjälp av mänskliga resurser när den individuella 

kompetensen saknas, finns den inte internt väljer de att nyttja sig av yttre mänskliga resurser. 

Johnny säger även att det finns områden som han är medveten om att han inte klarar av och 

väljer här att använda sig av yttre mänskliga resurser. Lenny säger att vid utmanande situationer 

där han inte har den kompetens som krävs tar han hjälp av andra människor relativt omgående 

för att inte verksamheten skall stå stilla. Han säger att det är det mest effektiva sättet att hantera 

sådana situationer på. Dennis säger att det är viktigt att våga lämna ifrån sig uppgifter där han 

saknar kompetens inom, detta för att hinna med alla uppgifter. Han säger att han numera tar 

hjälp av andra människor på grund av tidspress och använder sig i större utsträckning av hjälp 

från yttre mänskliga resurser, han säger att det är effektivare än att anställa människor.  

  

Självkontroll  

Alla respondenter säger att de kan kontrollera sin arbetssituation och arbetsupplägget. Johnny 

säger genom att kunna påverka arbetsgången ger det honom energi till att fortsätta driva 

företaget och Jenny medhåller genom att säga att hon trivs med att kunna påverka sin 

individuella situation.  Fanny utmärker sig i frågan genom att säga att kontrollen över sin 

arbetssituation och hantering kring beslut var en drivande faktor vid grundandet av sitt företag.  
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Dennis säger att det är svårt att lämna ifrån sig kontrollen till andra människor och detta är 

något han jobbar på, då det inte finns någon som är expert på allt.  

  

Alla respondenter säger att de kan kontrollera beslutet om när och vad för mänskliga resurser 

som skall användas i företaget. Ada och Jenny säger att det är situationen och omständigheterna 

kring den som bestämmer när inre och yttre mänskliga resurser används, men att det är de själva 

som bestämmer hur det ska utnyttjas och används.   

  

4.5 Självledarskap genom beteendefokuserade strategier  
Självobservation  

Ada, Fanny, Johnny och Lenny säger att de ser sig som personer som har en förståelse kring 

vilka deras styrkor respektive svagheter är som individer. Fanny säger genom att vara  

införstådd med sina styrkor respektive svagheter är det lättare att hantera ”tuffa” situationer i 

form av en bättre förståelse i vad som ska göras, vilket har kommit genom tidigare erfarenheter. 

Ada säger att erfarenhet från tidigare situationer är en faktor för att känna sig tryggare kring 

hantering av beslut medan Johnny säger att erfarenhet om hur utmanade situationer hanterats 

tidigare är viktigt. Jenny säger att hon inte i någon större utsträckning har koll på vilka hennes 

svagheter är men har en bättre förståelse kring sina styrkor, detta är något som hon är medveten 

om och försöker ständigt utveckla och förbättra det med tiden och använda erfarenheten som 

kommer med den.   

  

Dennis säger också att han inte är helt införstådd med sina svagheter, men tror han kan mer än 

vad det visar sig gällande delarna i företaget. Han säger att detta är något han aldrig lär sig men 

han ser sig som införstådd gällande hans styrkor och det är viktigt att ta hjälp av andra 

människor i sina svaga områden. Dennis säger att det lämpar sig bäst för honom att använda 

sig av yttre mänskliga resurser. Vid situationer då svagheterna gör sig påminda säger sig Lenny 

däremot välja att ta hjälp av inre mänskliga resurser i den mån det går, om detta inte räcker till 

används yttre mänskliga resurser. Johnny säger sig försöka först att lära sig de områden han är 

svagare inom och om detta inte räcker till väljer han att använda sig av inre mänskliga resurser 

och om kompetensen saknas används yttre mänskliga resurser. Ada, Jenny, Fanny och Lenny 

lyfter fram och säger att uppgifter där det saknas befogenhet att utföra och kompetensen saknas 

internt väljer de att använda sig av yttre mänskliga resurser. I situationer då spetskompetensen 

krävs säger Dennis sig använda sig av yttre mänskliga resurser omgående för han anser det är 

bättre att ta in folk med experthjälp inom det specifika området.   

Självmålsättning  

Samtliga respondenter utan Jenny säger sig arbeta efter tydliga mål, i form av delmål eller 

milstolpar. Lenny, Fanny och Johnny säger att det är viktigt att kunna vara flexibel vid sin 

målsättning då förutsättningarna kan förändras snabbt. Johnny säger att ”som entreprenör 

måste man hela tiden vara medveten om att förutsättningarna kan förändras, vilket kan förändra 

ens målsättning”. Samtliga respondenter säger att deras mål med företaget har en samverkan 

med deras personliga mål, dock tillägger Jenny och säger att hon inte arbetar efter milstolpar 

men har ett långsiktigt mål i form av att expandera verksamheten.   

  

Samtliga respondenter lyfter fram relevansen av att använda sig av mänskliga resurser för att 

lyckas uppnå sina företagsmål. Majoriteten av respondenterna säger att mänskliga resurser 

används främst när kompetensen eller befogenheten saknas, de väljer först att använda sig av 

inre mänskliga resurser och räcker det inte till väljer de att nyttja sig av yttre mänskliga resurser 

för att uppnå sina mål. Dennis säger att han använder sig av yttre mänskliga resurser då hans  
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företag till stor del kretsar kring konsulter, gällande träning. Han säger att användningen av inre 

och yttre mänskliga resurser är vitalt för att nå upp och bibehålla företagets vision och mål.     

 

Självbelöning  

Majoriteten av respondenterna säger sig inte belöna sig med fysiska objekt när de uppnått ett 

mål eller klarat av en utmanande situation för att de hellre vill satsa pengarna på sitt företag än 

på sig själva. Lenny och Ada säger att de använder sig av fysiska belöningar. Ada tillägger att 

hon tillsammans med sina inre mänskliga resurser väljer att göra roliga aktiviteter och Lenny 

säger att materiella objekt fungerar som en drivkraft för honom att fortsätta med sin verksamhet. 

Samtliga respondenter bortsett från Lenny säger sig känna en inre tillfredsställelse när 

verksamheten går bra och de klarat av mål eller utmanande situationer. Han säger istället att en 

inre tillfredställelse är ingenting han medvetet tänker på, men tror att det är någonting som finns 

hos alla människor när det går bra för dem. Fanny säger att den inre tillfredsställelsen ses som 

motiverande och Johnny säger att den fungerar som en ”push” som ger honom energi till att 

fortsätta satsa tid i företaget. Jenny säger genom att tänka tillbaka på hur hon positivt hanterat 

situationer tidigare ger även henne en ”push” inför framtida utmanande situationer.   

  

Självbestraffning  

Samtliga respondenter bortsett från Dennis väljer att arbeta över och utesluta aktiviteter när de 

inte klarat av uppsatta mål eller skjutit på uppgifter som behöver göras. Jenny, Fanny, Lenny 

och Ada säger att skjuta på uppgifter eller att inte nå sina mål leder till negativa tankar och en 

individuell stress. Johnny utmärker sig och säger att sådana situationer aldrig framkallar 

negativa tankar då han är medveten att förhållandena kan vara så när en person driver ett företag. 

Majoriteten av respondenter säger att uppgifter och aktiviteter som inte slutförts beroende på 

exempelvis bristande kompetens och tidsbrist är användningen av främst inre mänskliga 

resurser viktigt, och räcker det inte till används yttre mänskliga resurser. Dennis säger att han 

inte känner någon direkt stress gällande om han uppnått ett mål eller inte. ”Detta händer väldigt 

ofta och skulle jag bli stressade kontinuerligt skulle det bli en negativ inverkan på mig och 

företaget”. För att ta sig ur dessa krävande situationer säger Dennis att han oftast vänder sig till 

yttre människliga resurser, men beroende på situation kan även inre mänskliga resurser 

användas. Han säger sig vara väl medveten om hur han ska gå tillväga.  

  

Självsignalering  

Samtliga respondenter bortsett från Jenny använder sig av målbilder, anteckningar och listor 

för att bibehålla fokus på aktiviteter och uppgifter som behöver göras. Dennis och Lenny säger 

att listorna bidrar till att göra dem uppmärksammade på vad som behöver utföras i företaget.  

Johnny säger att den personliga kontakten med kunderna till hans tjänsteföretag används för 

att få en insyn om vad som krävs i verksamheten.  Jenny utmärker sig och säger att hon inte 

behöver vara mer fokuserad på företaget än vad hon i dagsläget är. Hon väljer istället att flytta 

fokus från företaget till hennes personliga liv, detta anser hon är viktigt för att få ny energi och 

input och således påverka företaget positivt. Samtliga respondenter bortsett från Lenny säger 

att de väljer att omge sig med motiverande och uppmuntrande människor då det påverkar dem 

som entreprenörer positivt. Lenny säger att han inte medvetet omger sig med motiverande 

människor men han ser det som positivt med personer som uppmuntrar honom. Johnny säger 

att anledningen till att han omger sig med uppmuntrande människor i hans entreprenörskap är 

för att inte tröttna på arbetet. Dennis och Fanny säger att människor som delar deras intresse 

och vision med företaget ses som motiverande individer.   

 

 

 



23  

  

    

4.6 Självledarskap genom tankemönsterbaserade strategier   
Möjligheter  

Samtliga respondenter säger att de försöker fokusera på möjligheterna som uppkommer rörande 

deras entreprenörskap. Fanny säger att ett möjlighetstänk är nödvändigt vid entreprenörskap 

men hon vill hela tiden vara realistisk i sitt tänkande. Dennis och Lenny säger att som 

entreprenör är det väldigt viktigt att fokusera på möjligheter för att kunna utvecklas och i sin 

tur utveckla företaget i en positiv aspekt. Ada, Johnny och Jenny säger att de försöker se alla 

situationer ur ett möjlighetsperspektiv, även de som är utmanande för att kunna bygga vidare 

på sin erfarenhet och utveckla sig själva.   

  

Hinder  

Samtliga respondenter bortsett från Dennis försöker att lösa utmanande uppgifter på egen hand 

i den mån det går. Johnny och Fanny säger att själv försöka lösa en utmanad aktivitet bidrar 

till att skapa en förståelse och erfarenhet kring likvärdiga uppgifter i framtiden. Johnny, Lenny, 

Dennis och Ada säger att deras tidigare erfarenheter har en stark inverkan på beslutsfattande 

och hantering kring utmanande aktiviteter numera. Jenny säger att hon jobbar efter drivet att 

själv kunna klara uppgiften i första hand och lägger en tyngd på att våga försöka även om det 

skulle misslyckas. Samtliga respondenter säger att de väljer att använda sig främst av inre 

mänskliga resurser, men använder yttre mänskliga resurser när den interna förmågan inte räcker 

till eller tidsbrist är ett faktum vid utmanande aktiviteter. Fanny säger att hon är delaktig under 

hela processen för att skapa sig erfarenhet vilket hon ser som nyttigt för hennes lärande och 

verksamhet. Hon säger att hon ser det som en möjlighet att kunna lära sig något nytt även om 

det är ansträngande. Dennis utmärker sig och säger att han väljer att använda sig av yttre 

mänskliga resurser vid utmanande situationer relativt omgående, och uppgiften avgör vem det 

är han ska vända sig till. Detta sker främst vid tidsbrist och när befogenheten saknas.   
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5. Analys  

 
I detta kapitel kopplar vi vår teori från den teoretiska referensramen med empirin vi erhållit 

från intervjuer.  

 

5.1 Entreprenörer och entreprenörskap   
Respondenterna framhäver sig olika gällande hur de är som entreprenörer. Ada och Jenny ser 

sig som entreprenörer som ser möjligheter i företagssammanhang och har viljan att skapa något 

nytt. De resterande fyra respondenterna delar sig i två olika uppfattningar, i form av 

handlingskraftiga och drivande entreprenörer. Möjligheter beskrivs av Neck och Manz (2012) 

som ett tankesätt med fokusering mot chanser som kommer med olika situationer och 

utmaningar. Vilket tyder på att Ada och Jenny uppvisar tankemönsterbaserade strategier i deras 

entreprenörskap. Resterande fyra stämmer mer in på Langberg och Westlund (2000) 

beskrivning om att entreprenörer bör vara handelskraftiga och besitta en genomförandevilja.  

Alla respondenter är överens om att entreprenörskap handlar om att starta och driva ett företag. 

I förhållande till detta säger hälften av respondenterna att det handlar om utvecklingen av sitt 

företag medan den resterande hälften framhäver att det handlar om att få förverkliga sin vision. 

Här uppvisas likheter med Carland et al. (2002) beskrivning om att en entreprenör är en individ 

som startar och driver ett företag, men respondenterna valde även att utveckla beskrivningen 

och lägga till utvecklingen och förverkligandet av en vision.   

Hälften av respondenterna säger att mänskliga resurser används i stor utsträckning i företaget 

då tjänsterna utförs och bygger kring mänskliga resurser. Resterande hälft säger att mänskliga 

resurser används för att tillgodose kundbehovet som företaget har. Samtliga respondenter säger 

att yttre mänskliga resurser används när kunskaperna saknas i företaget och Lenny och Ada 

säger att befogenhet och tidsbrist är en bidragande faktor till användningen av yttre mänskliga 

resurser. Detta tyder på att de färdigheter som yttre mänskliga resurser bringar till 

entreprenörernas verksamhet vid saknaden av kunskaper, befogenheter och tidsbrist uppvisar 

likheter med Bratton och Gold (2003) förklaring om att mänskliga resurser är de färdigheter en 

person bringar till verksamheten. Fanny säger att användningen av både inre och yttre 

mänskliga resurser är viktigt för företaget vid tillfällen när kunskaperna eller befogenheterna 

saknats, vilket liknar sig Bygrave et al. (2002) framhävning att mänskliga resurser en viktig 

faktor för entreprenörer som utövar entreprenörskap.  

5.2 Självledarskap  
Majoriteten av respondenterna säger att självledarskap är hur de leder sig själva. Dennis och 

Johnny delar sin uppfattning och säger att självledarskap är kontrollen av sitt individuella 

ledarskap och att självledarskap är egenfattade beslut som inte baseras på någon annan. Detta 

tyder på att alla respondenter vet vad självledarskap är och antas kunna leda sig själva, vilket 

kan kopplas till Bandura (1986) beskrivning om att människor har en förmåga att kunna leda 

och kontrollera sig själva i utövandet av aktiviteter. Majoriteten av respondenternas beskrivning 

om att självledarskap är hur de leder sig själva liknar Neck och Manz (2012) beskrivning om 

att självledarskap är processen där individer påverkas genom ledning och motivation av sig 

själva. Detta tyder på att entreprenörer kan genom självledarskap förbättra sina möjligheter att 

leda sig själva.  
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5.3 Självledarskap genom naturliga belöningsstrategier  
Kompetens  

Alla respondenter säger att inom områden som de finner intressanta i företaget besitter de en 

högre kompetens vilket liknar Neck och Manz (2010) beskrivning om när individer tänker på 

en aktivitet som de gillar härleds ofta den aktiviteten till något de besitter kompetens inom. 

Johnny och Dennis vidareutvecklar och säger att det är motiverande och roligt att få fokusera 

på de uppgifter i företaget som de finner intressant, detta säger de motiverar och uppmuntrar 

dem till att fortsätta med sina verksamheter. Detta styrker Neck och Manz (2010) beskrivning 

om att individer tycker om aktiviteter som de presterar väl inom och uppmuntrar personer till 

att fortsätta med sina aktiviteter. Detta tyder på att entreprenörer inom tjänstebranschen 

uppskattar att utföra uppgifter som de anser sig besitta högre kompetens inom och att 

självledarskap genom naturliga belöningsstrategier har en inverkan på entreprenörer via 

kompetens.   

  

När den individuella kompetensen saknas säger majoriteten av respondenterna att de väljer att 

använda sig av mänskliga resurser. De väljer i första hand att använda sig av de inre mänskliga 

resurserna i den mån de går och räcker det inte till används yttre mänskliga resurser. Bratton 

och Gold (2003) förklarar mänskliga resurser som de färdigheter en person bringar till en 

verksamhet och färdigheter har kopplats ihop med framgång för en entreprenör vid deras 

företagande (Bygrave et al., 2002). I detta fall tyder det på färdigheter som används vid brist på 

kompetens. Dennis säger att han anser det är effektivare att använda sig av yttre mänskliga 

resurser vid kompetensbrist och i situationer då brist på tid uppstår. Caruth, Caruth och Haden 

(2013) skriver att yttre mänskliga resurser kan spara tid och engagemang för entreprenörer samt 

minskar den interna användningen av mänskliga resurser. Detta tyder på att självledarskap 

genom naturliga belöningsstrategier har en koppling till användningen av inre respektive yttre 

mänskliga resurser för entreprenörer vid brist på kompetens.  

  

Självkontroll  

Samtliga respondenter säger att de själva kan kontrollera sin arbetssituation vid användningen 

av mänskliga resurser i form av när och hur de ska användas, vilket uppvisar likheter med Neck 

och Manz (2010) beskrivning av självkontroll som viljan att kontrollera och styra sina 

situationer. Ada och Jenny säger även att situationen och omständigheterna har en bidragande 

faktor till när inre och yttre mänskliga resurser behöver användas i företaget.   

  

Neck och Manz (2010) skriver att kombinationen av kompetens och självkontroll individer 

besitter ofta resulterar i beteendemönster. Detta tyder på att entreprenörer som använder sig av 

naturliga belöningsstrategier i form av kompetens och självkontroll, såldes har en effekt på 

användningen av inre respektive yttre mänskliga resurser.   

  

5.4 Beteendefokuserade strategier  
Självobservation  

Majoriteten av respondenterna säger att de är införstådda och medvetna om vilka sina svagheter 

respektive styrkor är på en individnivå medan Dennis och Jenny säger att de inte är helt 

införstådda med sina svagheter. Neck och Manz (2012) beskriver att självobservation ligger till 

grund för människors beteende och är ett effektivt sätt att upptäcka sina svagheter respektive 

styrkor på. Majoriteten av respondenterna säger att situationer då deras kompetens saknas väljer 

de att först använda sig av inre mänskliga resurser och om kompetensen saknas internt används 

istället yttre mänskliga resurser. Detta tyder på i situationer då deras svagheter visas i form av  
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brist på kompetens väljer de att använda inre mänskliga resurser i den mån de går för att sedan 

använda sig av yttre mänskliga resurser. Dennis väljer istället att använda sig till större del av  

yttre mänskliga resurser i sitt företagande för att använda sig av kompetens som inte finns 

internt. Detta kan bero på att han inte är införstådd med sina svagheter som i sin tur påverkar 

företaget. Neck och Houghton (2006) skriver att genom självobservation höjs medvetandet och 

behandlar när och varför individer utövar specifika beteenden i olika situationer, vilket kan ha 

en betydelse för när entreprenörer väljer att använda sig av inre respektive yttre mänskliga 

resurser.   

  

Självmålsättning  

Majoriteten av respondenter väljer att arbeta efter tydliga mål, i form av delmål eller milstolpar 

och Neck och Houghton (2006) skriver att målsättning kan förbättra effektiviteten i form av 

bättre prestationsresultat. En tydlig målsättning kan ses betydelsefullt för entreprenörer för att 

öka fokuseringen mot deras långsiktiga mål. Hälften av respondenterna utvecklar målsättning 

och säger att det är viktigt att kunna vara flexibel då förutsättningarna kan förändras snabbt 

vilket uppvisar likheter med Bandura (1997) beskrivning om att målen personer sätter upp i 

början sannolikt kommer att förändras beroende på nivån av framsteg som görs. Detta tyder på 

att entreprenörer bör vara införstådda med att målen kan förändras och således vara 

anpassningsbara i sitt företagande för att enklare kunna arbeta utefter de omständigheter som 

uppkommer kring deras mål.   

  

Samtliga respondenter lyfter fram relevansen av att använda sig av mänskliga resurser för att 

lyckas uppnå sina företagsmål. För att uppnå sina mål väljer majoriteten av respondenterna att 

först använda sig av inre mänskliga resurser och räcker det inte till används yttre mänskliga 

resurser. Detta framkommer i situationer då kompetens eller befogenhet står mellan 

entreprenörer och deras mål. Dennis väljer att använda sig relativt omgående av yttre mänskliga 

resurser för att bibehålla företagets vision och uppnå företagsmål.   

  

Bratton och Gold (2003) beskriver att det mänskliga resurser bidrar med till en organisations 

aktiviteter gör att de är viktiga i form av att placera och använda sig av resurserna i områden 

där de gör mest nytta för företaget. Detta tyder på att mänskliga resurser används i områden för 

att uppnå företagsmål och nyttjas i brist på kompetens eller befogenhet. Självledarskap via 

beteendefokuserade strategier antas ha en positiv inverkan på entreprenörers självmålsättning 

där användningen av inre och yttre mänskliga resurser är av betydelse.  

  

Självbelöning   

Majoriteten av respondenterna säger sig känna en inre tillfredsställelse vid uppklarade mål, 

uppgifter eller när det går bra för verksamheten. Vilket uppvisar likheter med Neck och 

Houghton (2006) beskrivning om att självbelöning är något enkelt och immateriellt som att 

belöna sig efter en viktig prestation. Neck och Manz (2012) beskriver självbelöning som en av 

de mest kraftfulla metoder som individer besitter för att leda sig till självbehag. Lenny och Ada 

utmärker sig och säger att de använder sig av materiella ting som belöning. Lenny säger att 

materiella ting fungerar som en drivkraft för honom i hans entreprenörskap och Manz (1992) 

skriver att genom belöning med önskade objekt utövas en positiv effekt på individer. Hälften 

av respondenterna säger att den inre tillfredsställelsen som uppkommer vid deras 

entreprenörskap fungerar som en drivkraft och motivationsfaktor till att fortsätta driva deras 

företag. Neck och Manz (2012) skriver att personer kan förbättra sitt eget beteende genom att 

målmedvetet söka upp sitt önskvärda beteende och ge sig själv beröm. Detta tyder på att 

psykiska belöningar kan uppmuntra och motivera entreprenörer i deras entreprenörskap.   
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Som tidigare nämnts är användningen av mänskliga resurser viktigt för entreprenörer för att 

uppnå sina mål och klara av utmanande uppgifter. Detta tyder på att användningen av inre och 

yttre mänskliga resurser kan ha en inverkan på entreprenörers individuella tillfredställelse i form 

av självbelöning.   

Självbestraffning  

Majoriteten av respondenterna väljer att arbeta över och utesluta aktiviteter när de inte klarat av 

uppsatta mål eller skjutit på uppgifter som behöver göras. Dennis utmärker sig genom att inte 

arbeta över då han säger att situationer då mål inte uppnåtts uppstår regelbundet. Majoriteten 

av respondenterna stämmer in på Neck och Manz (2012) beskrivning av begreppet 

självbestraffning som är en åtgärd som utövas när personer inte når sina uppsatta mål. 

Majoriteten av respondenterna säger att när de inte uppnått mål eller skjutit på uppgifter leder 

det till negativa tankar och en individuell stress. Detta uppvisar likheter med Neck och Manz 

(2012) beskrivning om att självbestraffning kan leda till självkritik och skuldkänslor, vilket kan 

leda till en negativ effekt för entreprenörer i form av sämre välmående för dem och deras 

verksamhet.  

  

Majoriteten av respondenterna säger att när uppgifterna och aktiviteterna inte slutförts beroende 

på exempelvis bristande kompetens och tidsbrist är användningen av främst inre mänskliga 

resurser viktigt, och räcker det inte till används yttre mänskliga resurser. Att använda sig av 

mänskliga resurser i olika situationer framhäver Kehinde (2013) som relevant då det påverkar 

ett företags resultat. Dennis utmärker sig och går motsatt väg och säger för att ta sig ur krävande 

situationer används oftast yttre mänskliga resurser men beroende på situation kan även inre 

mänskliga resurser användas. Entreprenörers användning av både inre och yttre mänskliga 

resurser tyder på att de kan lindra den negativa inverkan som uppkommer på entreprenörer när 

mål inte uppfyllts och aktiviteter skjutits på. Användningen av inre mänskliga resurser ses som 

den vanligaste lösningen för entreprenörer i tjänstebranschen. Anledningen till att Dennis 

utmärkte sig kan tros ha ett samband med att han söker spetskompetens till företaget.   

  

Självsignalering  

Majoriteten av respondenterna säger att de använder sig av anteckningar, listor och målbilder 

för att behålla fokus på uppgifter och aktiviteter som behöver utföras i företaget vilket förklarats 

av Manz (1992) som självsignalering där personer använder sig av olika fysiska signaler för att 

påminnas om viktiga uppgifter. Detta anses viktigt för entreprenörer då det är med i många 

skiftande aktiviteter i sina företag.   

  

Majoriteten av respondenterna väljer i sitt entreprenörskap att omge sig med människor som är 

motiverande och uppmuntrande.  Anledningen till att omgivningen består av motiverande 

människor är för att inte tröttna på arbetet samt att motiveras av likasinnade. Detta uppvisar 

likheter med Neck och Manz (2010) beskrivning om att omge sig med motiverande människor 

kan bidra till att uppehålla motivationen. Motiverande människor ses som relevant för 

entreprenörer då de spenderar mycket tid och energi på företaget, vilket går att kopplas till 

användningen av främst inre mänskliga resurser.  
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5.5 Självledarskap genom tankemönsterbaserade strategier   
Möjligheter  

Alla respondenter säger att de försöker fokusera på möjligheterna som uppkommer rörande 

deras entreprenörskap. Anledningarna till fokusering mot möjligheter säger respondenterna är 

för att utvecklas, skapa en positiv aspekt i företaget och bygga vidare på existerande erfarenhet. 

Detta stämmer med Neck och Manz (2012) beskrivning av möjligheter där personer fokuserar 

på chanser som uppvisas i olika situationer och kreativa individer som bidrar till framsteg i 

världen besitter till stor del ett sådant tankemönster. Kreativa individer stämmer också in på 

Carland et al. (2002) beskrivning av entreprenörer som kreativa människor som startar och 

driver ett företag. Detta tyder på att entreprenörer som ser möjligheter i deras entreprenörskap 

kan vara mer kreativa som individer och bidra till förändring i företagssammanhang.   

  

Hinder  

När respondenterna står inför utmanande uppgifter försöker samtliga bortsett från Dennis att 

lösa uppgiften på egen hand i den mån det går. Detta är för att skapa sig en förståelse och samla 

erfarenhet. Samtliga respondenter säger att de väljer främst att använda sig av inre mänskliga 

resurser och yttre mänskliga resurser när den interna förmågan inte räcker till eller tidsbrist är 

ett faktum vid utmanande aktiviteter. Dennis väljer vid utmanande situationer att relativt 

omgående använda sig av yttre mänskliga resurser, vilket uppstår främst vid tidsbrist och när 

befogenheten saknas. Detta uppvisar likheter med Caruth, Caruth och Haden (2013) 

beskrivning om att yttre mänskliga resurser kan användas av entreprenörer vid tidsbrist.  

Samtliga respondenter säger att deras erfarenheter bidrar till hanteringen av utmanande 

situationer, vilket kännetecknar Neck och Manz (2010) beskrivning om tankemönsterbaserade 

strategier i form av att människor utvecklar sätt att tänka via erfarenheter. Självledarskap via 

tankemönsterbaserade strategier bidrar till entreprenörer att se möjligheter och vid hinder kan 

lösningen främst vara inre mänskliga resurser som även majoriteten av respondenterna väljer 

att använda sig av.  
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6. Slutsats  

 
I detta kapitel presenteras studiens resultat genom att besvara den inledande 

problemformuleringen. Utifrån information som presenterats i tidigare kapitel dras en slutsats 

och avslutningsvis lämnas förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 slutdiskussion    
Syftet med studien har varit att beskriva betydelsen som entreprenörers självledarskap har i 

tjänsteföretag för användningen av inre och yttre mänskliga resurser. Studien har utförts utifrån 

teorier om självledarskap, entreprenörskap och mänskliga resurser.   

Studien inleddes med problemformuleringen; Vilken betydelse har entreprenörers 

självledarskap för användningen av inre och yttre mänskliga resurser?    

En entreprenör kan leda sig själv genom tre stycken självledarskapsstrategier i form av naturliga 

belöningsstrategier, beteendefokuserade strategier och tankemönsterbaserade strategier. 

Självledarskap har en betydelse för entreprenörer i deras entreprenörskap och vid deras 

användning av både inre och yttre mänskliga resurser inom tjänstebranschen. Relevansen av de 

mänskliga resurserna i tjänsteföretag lyfts fram som viktiga då tjänsterna som utförs bygger 

kring mänskliga resurser, samt används för att tillgodose kundbehovet som företaget har. 

Studien tyder på att självledarskap har en betydelse för användningen av inre respektive yttre 

mänskliga resurser i form av; naturliga belöningsstrategier, beteendefokuserade strategier och 

tankemönsterbaserade strategier där användningen av inre och yttre mänskliga resurser är 

utmärkande i situationer då kompetensbrist uppstår, befogenhet saknas eller tidsbrist råder. 

Strategiernas betydelse visas genom; Naturliga belöningsstrategier i form av brist på 

kompetens hos entreprenörerna där självledarskap har en koppling till användningen av inre 

respektive yttre mänskliga resurser för entreprenörer. Självkontroll används av entreprenörerna 

vid beslut om hur mänskliga resurser ska användas i företaget. Beteendefokuserade strategier 

bidrar genom självobservation att hjälpa entreprenörer upptäcka sina styrkor och svagheter. I 

situationer då svagheter visas i form av kompetensbrist eller befogenhet saknas, används 

mänskliga resurser för att komplettera svagheten. Självledarskap bidrar även genom 

självmålsättning för att veta när och vilka mänskliga resurser som behövs för att uppnå sina 

mål. Vid tidsbrist används självbestraffning och för att komma ur situationen är användningen 

av mänskliga resurser den vanligaste lösningen. Tankemönsterbaserade strategier i form av 

hinder behandlar entreprenörernas tankar kring utmanande situationer, där hinder framkommer 

främst vid tidsbrist, kompetensbrist eller brist på befogenhet. För att ta sig ur dessa hinder 

använder entreprenörer sig av mänskliga resurser. Självledarskap har en betydelse för 

användningen av inre respektive yttre mänskliga resurser och bidrar till entreprenörer att öka 

deras medvetenhet om användningen av mänskliga resurser.   

Studien tyder på att de entreprenörer som använder sig av självledarskapsstrategierna använder 

sig utav både inre och yttre mänskliga resurser i sitt entreprenörskap. Självledarskap bidrar till 

entreprenörers beslut kring användningen av mänskliga resurser där det framkommer att 

användningen av inre mänskliga resurser främst används i den mån det går innan yttre 

mänskliga resurser används (se modell på andra sidan).  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning   
Vår studie bortser från bransch tjänsteföretaget verkar i då vi istället fokuserade på 

entreprenören som individ.  Vår studie skulle kunna vara ett bra underlag för fortsatt forskning 

till att jämföra entreprenörers självledarskap vid användning av mänskliga resurser utifrån 

branschen dennes företag verkar inom. Då vår studie innefattar en begränsad forskning hade det 

varit intressant att undersöka om det finns några likheter eller skillnader i jämförelse med vår 

studie beroende på bransch och användningen av inre respektive yttre mänskliga resurser.   
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Bilaga 1. Brev till respondenter  
  

Hej  

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som läser vår sista termin på vårt treåriga program 

med inriktning företagsekonomi. I januari 2014 inledde vi vår kandidatuppsats med inriktning 

självledarskap och entreprenörskap. Uppsatsen innefattar en studie där vårt syfte är att studera 

entreprenörers självledarskap i koppling mot mänskliga resurser. Studien kommer att bestå av 

intervjuer med entreprenörer. När studien är färdig kommer den att inkluderas i vår 

kandidatuppsats som kommer publiceras i Högskolans i Halmstads databas för vetenskapliga 

artiklar.  Vi undrar om du är   

• Grundaren av företaget  

• Vill att företaget ska växa  

• Ansvarig för användningen av mänskliga resurser  

Om du skulle vilja medverka i studien som en av våra respondenter och bidra med din kunskap 

och erfarenhet för att innehållet skall bli så intressant som möjligt vore vi mycket tacksamma.  

Skulle du vilja ställa upp på en sådan intervju?  

Vi är tacksamma för svar och om du har några frågor eller funderingar är det bara att höra av 

dig.  

Med vänliga hälsningar  

Adam Halling och Oscar Svantesson  

Högskolan i Halmstad  

  

Adam Halling      Oscar Svantesson  

AdaHal11@student.hh.se     Oscsva11@student.hh.se   

0702-XXXXXX       0739-XXXXXX  
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Bilaga 2. Intervjufrågor   
  

Inledande frågor  

1. Namn  

2. Ålder  

3. Hur ser din bakgrund ut?  

4. Har du tidigare startat något företag?  

5. Varför valde du att starta ditt aktuella företag?  

6. Hur ser du på användningen av mänskliga resurser?  

Självledarskap med fokus på användningen av inre och yttre mänskliga resurser kommer 

vara ett genomgående tema under denna intervju  

Entreprenör och entreprenörskap  

7. Vad anser du kännetecknar dig som entreprenör?  

8. Vilka egenskaper anser du dig ha som entreprenör?  

9. Hur skulle du beskriva entreprenörskap?  

10. Vad anser du är viktiga faktorer att tänka på vid start av företag?  

11. Vad skulle du rekommendera till andra personer som väljer att starta ett företag?  

12. Hur skulle du beskriva situationerna då mänskliga resurser används?  

  

Självledarskap  

13. Hur skulle du beskriva självledarskap?  

Naturliga belöningsstrategier  

Kompetens  

14. Anser du att du hade den nödvändiga kompetensen inför utmaningen att starta ett 

företag?  

15. Känner du att du besitter högre kompetens inom de områden som intresserar dig?  

16. Hur hanterar du aktiviteter/utmaningar där du inte besitter den nödvändiga 

kompetensen?    

a. Provar du dig fram om det är en ny aktivitet?  

b. Läser du på om aktiviteten innan utförandet?  

c. Lyssnar och lär du dig utav personer i din omgivning?  

d. Tar hjälp av andra människor?  

Självkontroll  
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17. I vilken utsträckning kan du kontrollera din arbetssituation?  

a. Vara delaktig i beslut som fattas?  

b. Bestämma hur aktiviteter slutförs?  

c. Dirigera vidare uppgifter till andra?   

18. I vilken utsträckning kan ditt eget bestämmande påverka när mänskliga resurser 

används?   

  

Beteendefokuserade strategier  

Självobservation  

19. Hur väl införstådd var du med dina styrkor när du startade ditt företag?  

20. Hur väl införstådd var du med dina svagheter när du startade ditt företag?  

a. Hur hanterade du dina svagheter?   

21. Är du införstådd i vilka situationer det krävs att du tar hjälp av inre och/eller yttre 

mänskliga resurser?   

a. Bokföring  

b. Marknadsföring  

c. Brist på kompetens  

d. Tidsbrist   

e. Befogenhet  

f. Annat  

  

Självmålsättning  

22. Arbetar du efter tydliga milstolpar för att uppnå dina mål?  

a. Ja: På vilket sätt underlättas arbetet när du utgår från tydliga mål? Lättare att 

hålla fokus, ökar effektivitet och utförande?  

b. Nej: Tror du att du hade uppnått målen på ett effektivare sätt om du utgått från 

tydliga mål?  

23. I vilka situationer använder du dig av mänskliga resurser för att uppnå dina mål?  

  

Självbelöning  

24. När du uppnått ett eller flera mål, belönar du dig på något vis?  

a. Fysiska belöningar?  

b. Psykiska belöningar?  

25. Anser du att belöningen ger dig en positiv uppmuntran gentemot framtida 

arbetsuppgifter?  

a. Fysiska belöningar  

b. Psykiska belöningar  
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Självbestraffning  

26. Om du inte uppnått ett eller flera mål, hur hanterade du den situationen?  

a. Jobbar du över, utesluter raster, jobbar helger osv  

b. Tar hjälp av inre och/eller yttre mänskliga resurser?  

27. Har du någonsin varit så självkritisk att det påverkat dig som person negativt?   

a. Hur gick dina tankegångar då?  

b. Hur hanterade du situationen?  

c. Hur tog du dig ur det?  

Självsignalering  

28. Vad gör du för att bibehålla fokus på kärnverksamheten?  

a. Komma-ihåg tekniker, daglig lista med aktiviteter som skall utföras, tar du 

bort/lägger till objekt för hålla fokus på rätt aktivitet, exempelvis målbilder 29. 

Väljer du att omge dig med människor som uppmuntrar, motiverar och hjälper 

dig?  

a. På vilket sätt motiveras du av andra människor? Ser du dem som en 

inspirationskälla?   

  

Tankemönsterbaserade strategier  

29. Vid nya utmaningar, hur hanterar du eventuella hinder?  

a. Tar du tag i problemet och försöker lösa det själv?  

b. Tar du hjälp utav andra människor?   

c. Lägger du ärendet åt sidan?  

30. Hur är ditt agerande vid utmanande situationer?  

a. Vet du varför du agerar och hanterar utmanande situationer på ett speciellt sätt?  

b. Beror detta på erfarenhet?   

c. Kunskaper?  

d. Eller likande situationer?  

  

31. Hur har dina tidigare erfarenheter lagt grunden för ditt arbete idag?  

a. Vid beslutsfattande?  

b. Vid målsättning?  

c. Vid risktagande?  
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32. Anser du dig vara en person som ser möjligheter snarare än hinder?  

a. Ja: ex när nya lokaler blir lediga  

b. Nej: Hur tänker du för att ta dig förbi eventuella hinder?   
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