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Sammanfattning 
 
Examensarbetets syfte är att validera ett situationsbaserat ledarskapstest (TKB) med två valida 
personlighetstest. I studien deltog 58 studenter vid Luleå tekniska universitet, 42 kvinnor och 

16 män. TKB-testet jämfördes med Gordons test del A samt med NEO PI-R. 
Korrelationsberäkningar gjordes mot de två personlighetstesten. Resultaten visar på ett flertal 
relevanta samband med de två personlighetstesten. Ett inkongruent samband upptäcktes och 

antas ha uppkommit till följd av bland annat normgruppens påverkan. Förslag på 
definitionsförändringar till två av variablerna i testet gjordes och validiteten bedömdes med 
försiktighet som god.  

 

Nyckelord: ledarskapstest, personlighetstest, validering 
 



 

 

Abstract 
 
The aim of this paper is to validate a contingency based leadership test (TKB). In order to do 
this, two already valid personality tests were used as a comparison, namely Gordon's personality 

profile inventory and NEO PI-R. Fifty-eight students from LTU, 42 women and 16 men, 
participated in the study. The results show promise in the majority of correlates against the two 
personality tests. One incongruent discovery was elucidated and was considered to be a result 
biased by the norm group. A suggestion for an alteration to two of the definitions of terms in 

the test was made and the validity was cautiously deemed as acceptable. 
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Inledning 
 
Ledarskapsteorier och test utvecklade för att placera rätt individ på rätt plats är ett område som 
är av stort intresse inom arbetspsykologin. Inte minst då just ledarskap skulle kunna antas vara 
ett av de områden som genererar mest litteratur och arbete för psykologer inom 

organisationspsykologin, men också då det för olika företag är av yttersta vikt att finna rätt 
individ för en så viktig position som chefskapet kan antas vara (Aronson, Hellgren, Isaksson, 
Johansson, Sverke, & Torbjörn, 2012). Området är också av betydelse för att utveckla och 

utbilda chefer/ledare. 
 
Hogan och Kaiser (2005) framförde i en artikel vikten en ledare har för en organisation genom 

att framföra två frågor: Har ledarskapet någon betydelse för organisationens framgång, och om 

nu så är fallet, vilka är mekanismerna till detta? Deras svar på den första frågan var att ledaren 
har en stor betydelse för en organisations allmänna utveckling och sedermera framgång. Det 
nämndes bland annat en studie av Joyce, Nohria och Roberson (2003, refererad i Hogan & 

Kaiser, 2005) i vilken det framkom att verkställande direktörer generellt stod för ca 14 % av 
variansen för en organisations framgång (fritt översatt från engelskans organizational 
performance). Detta jämfördes med den industriella sektorn, som i samma studie motsvarade ca 
19 % av den förklarade variansen för organisationens framgång. Vidare belystes den andra 

frågan genom en generell modell, där det var ledarens personliga egenskaper som influerade 
organisationen hierarkiskt från den övre ledningen och vidare genom organisationen som 
helhet. De belyste därefter att denna påverkan hade ett starkt samband med organisationens 
affärsverksamhet och framgång. 

 
Om personlighet likt ovan kan antas ha ett samband med organisationens framgång, och 
ledarskapseffektivitet är efterfrågat, borde utvärderingsverktyg användas vid rekrytering, 

utformade för att understödja de som ansvarar över bedömning och urval av nya chefer. Dessa 
kan dock vara svåra att finna, då många konkurrerande verktyg/teorier finns att tillgå och då 
den vetenskapliga litteraturen i ämnet med visst förbehåll får sägas vara svårorienterad. Sjöberg 
(2004) belyste detta faktum i en artikel, där det bland annat räknades upp en rad vanligt 

använda test för rekrytering och då i synnerhet för chefer i Sverige. Ett av de test som lyftes 
fram tidigt i studien var Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), vilket kritiserades bland annat 
för att det inte var standardiserat för svenska förhållanden. Dessutom framgår av diskussionen 

att det i manualen för MBTI poängteras att testet inte skall användas som prognosinstrument 
för urval, utan enbart för att ge den testade individen självinsikt. Detta ifrågasatte Sjöberg 
(2004), då de testade dimensionerna inte kunde sägas avge resultat som med säkerhet mätte det 
som de var avsedda att mäta. Utöver detta är testet dessutom grundat i Jungs teorier, vilka 

ansågs av Sjöberg (2004) ha en obetydlig roll i modern psykologi. Detta test och användningen 
av det sammanfattar Sjöbergs (2004) resonemang i viss mening, då det poängterades att 
användandet av personlighetstester ofta saknade valideringsgrund i Sverige. Dessutom var de i 

flera fall inte ens normerade, vilket innebar att resultaten som gavs inte kunde ställas i 
jämförelse mot ett normvärde för en adekvat population. Ytterligare framgick det ett problem 
som ovan framträtt i MBTI-testet, vilket i korthet kan sägas vara att teorierna bakom många av 
testen i mångt och mycket var föråldrade. 

 
Sjöberg (2004) poängterade, bortsett från sin kritik mot rådande testanvändande på 
arbetsmarknaden, att personlighet hade betydelse för individers framgång i 

ledarskapssammanhang. Det slogs dock fast att under förutsättning att det fanns många 
kandidater till aktuell chefsbefattning kunde personlighetstester tillsammans med andra 
metoder, exempelvis begåvningstest, vara en god och kostnadseffektiv urvalsmetod. Judge, 
Bono, Ilies och Gerhardt (2002) konstaterade i en metaanalys att en bedömning grundad i 
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personlighetsdimensionerna, som finns i den generellt accepterade Big Five-modellen, 

genererar en god förutsägbarhet för både ledareffektivitet och ledarframträdande.  
 
Likt Ledins (2002) utgångspunkt att chefer inte agerar i ett tomrum, utan också bör kunna 

anpassa sig efter olika gruppers beteende, nämner Yukl och Mahsud (2010) vikten av ett 
flexibelt ledarskapsbeteende för dagens organisationer. En stor del av deras argumentation 
handlar om riktlinjer för hur ledare kan förbättra sin förmåga att vara flexibla och 
anpassningsbara. Detta är till skillnad från personlighetsegenskaper något som skulle kunna sägas 

vara ett komplexare fenomen att testa, men genomförbart.  
 
Tester för att utröna hur ledare handlar i olika situationer finns i så kallade Situational 

Judgement Tests (SJT’s), eller situationsinventarier, i vilka en individ får svara på en rad frågor 
om hur han/hon skulle agera i en given ofta problematisk situation. I en studie av Howard och 
Choi (2000) framgick att dessa tester med stor framgång hade använts i såväl Storbritanien och 
USA och att det fanns ett större påvisbart samband mellan dessa och ledarskapsprestation än för 

existerande personlighets- och anlagstest. 
 
Ett utvärderingstest för ledare, som är under utveckling av Kjell Ledin leg. psykolog, är tänkt 
att fungera som ett komplement till befintlig urvalsmetodik på marknaden och har utvecklats i 

flera steg. De ursprungliga studierna, som, i sin tur, gav fog för denna (Halme-Chowdhury, 
2006; Ledin, 2002) hade som syfte att skapa ett test för att utvärdera situationsanpassat 
ledarbeteende vid 10 olika mötessituationer där störningsmoment förekommer. Därefter 

tillades även en kognitiv samt en emotionell del i testet för att ge underlag för analyser mellan 
tankar, känslor samt beteende och därav den nuvarande benämningen för testet, TKB. 
 
Det viktigaste beträffande ovan angivna metoder för urval är, i likhet med det Maboon (2002)  

samt Sjöberg (2004) låter antyda i sina texter, att arbetspsykologiska test bör användas med 
avseende på vad det är utvecklat för och med försiktighet. Även då tester är ett medel för att 
underlätta urvalsprocessen måste kritisk bedömning och testning göras av det test som väljs ut 

för att säkerställa dess validitet för rådande användningsområde.    
 
Validitetstestning  
 

För att klargöra vad validitetstestning innebär är det av värde att definiera och identifiera de 
olika typer av validitet som traditionellt förekommer i sammanhanget. Den mest 
grundläggande definitionen på vad som avses med validitet är den att vald testmetod mäter det 

som avses att mätas (Borg & Westerlund, 2007). Detta står i kontrast mot reliabiliteten som 
traditionellt syftar till hur tillförlitligt ett test är. Det finns dock olika typer av validitet, varav 
några är av speciellt stort intresse vid en valideringsstudie. 
 

 ”Face”-validitet är enligt Mabon (2002) det som åsyftas när frågor i ett test förefaller 
mäta det som avses med testet. Detta är alltså ett validitetsbegrepp, utan några till synes 

praktiska egenskaper för testutvecklaren bortsett från att eventuellt höja reliabiliteten i 
testsammanhang. Det är med andra ord inget begrepp som involverar kvantifierbara 
resultat, ergo det är inte möjligt att dra några slutsatser om exempelvis ett tests 

förutsägelseförmåga genom en hög ”face”-validitet. Det kan dock antas vara viktigt, då 
en hög "face" validitet kan påverka motivationen att svara på testet. 

 

 Begreppsvaliditet är ett mycket viktigt begrepp, då test som mäter olika 

personlighetsegenskaper (traits) tenderar att röra sig runt väldigt abstrakta begrepp 

(constructs). Vid mätandet av dessa måste en testutvecklare kunna vara säker på att det 
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är just det begrepp som avses mätas som faktiskt mäts och det går att genomföra på 

olika vis. Ett sätt att ta reda på ett tests begreppsvaliditet är genom en sambandsstudie 
(korrelationsstudie) med ett tidigare etablerat test i vilken slutsatser eventuellt kan dras 
och teoretiskt sammanknyta begrepp. Detta förutsätter dock att höga korrelationer med 

avseende på att testen definitionsmässigt berör samma aspekter. Ett annat sätt är att 
jämföra resultaten från det test som avses valideras med en verklig situation, där 
egenskapen eller begreppet anses viktig (Friedenberg, 1995; Mabon, 2002). 

 

 Innehållsvaliditet syftar till att ett test innehåller frågor som syftar till att mäta den 
domän som är av intresse. God innehållsvaliditet kan ses i exempelvis en tentamen, där 

frågorna representerar en fullständig bild av den kurs som examinatorn har för avsikt att 

testa. Om frågorna är relevanta och överensstämmande med det kursmaterial som var 
tilltänkt att examineras bör således svaren från studenterna vara relevanta för den. Det är 

med andra ord viktigt att frågorna berör alla de områden, som var av vikt för kursen för 
att kunna ge en representativ bild och därmed innehållsvaliditet. Vad gäller 
personlighetsegenskapen utåtriktning skulle innehållsvaliditet kunna hävdas om testet 
inkluderar samtliga områden, som är av teoretisk betydelse för detta begrepp och i 

likhet med ovan angivet exempel ställer frågor som är relevanta för den betydelsen 
(Friedenberg, 1995; Mabon, 2002). 
 

TKB och ett översiktligt perspektiv på relevant ledarskapsteori 
 
TKB-testet i dess nuvarande form har som ovan poängterats utvecklats i ett flertal steg och 
bygger främst den grund som lades i Ledins (2002)  licentiatuppsats, som syftade till att utveckla 

ett utvärderingsverktyg för situationsanpassat ledarskapsbeteende vid gruppmöten, samt två 
ytterligare kategorier från Halme-Chowdhurys (2006) vidareutveckling av testet. Dessa var de 
kognitiva samt de emotionella kategorierna. Vad som kan antydas i ett tidigt skede är att den 

teoretiska ramen för denna testutveckling är relativt stor och att fokus vid utvecklandet av det 
har legat på ett empiriskt underlag, som sedan ställts mot aktuell teori. 
 
TKB står som ovan angivet för Tanke, Känsla och Beteende och inbegripet för dessa kategorier 

är även situationen samt interaktionen med medarbetare. Vad gäller modellen som sådan kan 
en parallell dras mot modernare ledarskapsteorier, vilka kallas interaktionsmodeller (på engelska 
contingency-theories of leadership). Utgångspunkten här är att olika situationer kräver olika 

typer av beteende och egenskaper, samt olika former av initiativtagande till struktur av ledaren. 
Interaktionsmodeller har alltså som grundantagande att ett framgångsrikt ledarbeteende är 
beroende (contingent) av situationens olika faktorer (Arnold m.fl., 2010). 
 

TKB och personlighetsegenskaper 
   
En lång rad teorier skulle kunna sägas vara av intresse vid en analys av TKB, men i det här 
arbetet då validiteten av de teoretiska begreppen skall prövas är framförallt en 

forskningstradition inom psykologin av intresse, nämligen den som står att finna i 
grundläggande personlighetsegenskaper (traits). Personlighetsegenskaper, enligt denna 
skolbildning, syftar till att beskriva konsistenta mönster rörande hur individer tänker, känner 

och beter sig. Med andra ord inrymmer begreppet huvudsakligen samma aspekter av individen 
som TKB tenderar att beskriva, dock med viss skillnad. Pervin och Cervone (2010) beskriver 
på ett sammanfattande sätt en rad uppfattningar, som forskare delar inom den här 
skolbildningen. Den mest grundläggande, hävdar de, är att människor har breda och genom 

livet stabila anlag att handla, tänka och känna, vilket ovan angivet benämnts som 
personlighetsegenskaper. Exempel på detta är en individ som tenderar att vara extra utåtriktad i 
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sociala situationer. Denna individ brukar beskrivas av forskarna inom den här skolbildningen på 

så vis att personen antas ha ett högt mått av den personlighetsegenskapen. Motsatsen blir då 
givetvis att personen bedöms ha ett lågt mått av egenskapen om han/hon tenderar att vara 
tillbakadragen i sociala situationer.  

 
Ett annat viktigt antagande för trait-teorierna är, enligt Pervin och Cervone (2010), att det 
finns direkta samband för egenskapsrelaterade handlingar mot dess korresponderande egenskap. 
Detta kan illustreras genom antagandet att en person som säger sig ha ett mycket vänligt 

beteende också antas ha den egenskapen enligt en trait/egenskapsteoretiker. Det kan verka 
relativt självklart, men likt Pervin och Cervones (2010) argument finns det andra teorier som 
skulle hävda annorlunda. Författarna jämför detta antagande med ett psykoanalytiskt perspektiv 

och illustrerar det med en individ som säger sig vara lugnare än andra. Denna individ skulle 
enligt det psykoanalytiska perspektivet istället kunna tolkas ha en undanträngd ångest och 
enbart hävda sitt lugn. Därmed är trait-antagandet intressant och ej så självklart, då det kopplar 
samman ett yttre beteende direkt med underliggande egenskaper. Slutligen finns ännu ett 

antagande, som delas av forskare inom den här skolbildningen. Beteende och personlighet antas 
kunna organiseras enligt en hierarkisk modell. Exempel på det är femfaktorsmodellen (Pervin 
& Cervones, 2010). 
 

Med det ovan angivna bör dock påpekas att det finns stora variationer i trait-teorierna samt de 
olika teoretiska ståndpunkterna, som olika forskare har i och kring dessa. Ett stort framsteg som 
dock har gjorts under de senaste årtiondena inom den här forskningen har utmynnat i den så 

kallade Femfaktorsmodellen (FFM) (Pervin & Cervones, 2010). Modellen kan sägas vara en 
samlad ansats till en gemensam klassificering för att mäta individuella skillnader i 
personlighetsegenskaper. Starka vetenskapliga rön ligger till grund för den här modellens 
användande och nytta för psykologin och dessa rön kan sägas utgöras av ett par olika 

huvudsakliga aspekter. Trait-forskarna har låtit personer beskriva sig med en bred samling 
beskrivande ord. Dessa har sedan analyserats med hjälp av en statistisk metod kallad 
faktoranalys. Med hjälp av denna metod har det konstaterats vilka egenskaper som samvarierar 

eller hör samman. Det har även konstaterats att det finns fem faktorer som är nödvändiga för 
att förklara de olika sambanden mellan egenskaperna. Dessa fem faktorer, populärt kallade Big 
Five, innehåller följande breda termer: Utåtriktning, Känslomässig instabilitet, Öppenhet, 
Vänlighet samt Målmedvetenhet. Med breda termer åsyftas här att dessa termer innehåller ett 

flertal mer egenskapsspecifika underliggande faktorer och illustrerar därmed, i viss mån, även 
det hierarkiska antagandet för trait-forskare. Mer specifikt skulle detta kunna illustreras på så vis 
att under exempelvis den breda faktorn öppenhet kan ett mer egenskapsspecifikt beteende som 

nyfikenhet finnas. Därifrån kan sedan än mer specifika beteenden relevanta för faktorn yttra sig, 
som att en individ med hög grad av faktorn kan tänkas vara vetgirig och ta reda på all fakta om 
en viss teori etc. Det är med andra ord frågan om en hög grad av abstraktion i de fem stora 
faktorer som extraherats ur språket genom faktoranalys. En andra aspekt som stärker modellen 

är att den i stor utsträckning visar sig förekomma i olika kulturer med olika språk. Det finns 
dock undantag, där det ibland enbart påvisas ett par av de fem faktorerna alternativt att faktorer 
unika för enskilda kulturer förekommer. Generellt sett tenderar dock samtliga fem faktorer att 

vara vanligt förekommande (McCrae och John, 1992; Pervin & Cervone, 2010).  
 
Den slutgiltiga aspekten vari femfaktorsmodellen har fått stor genomslagskraft och vetenskapligt 
värde är vid utvecklandet av diverse mätverktyg som tagits fram för att jämföra de olika 

personlighetsegenskaperna mot faktorer, där skillnader hos personen kan visa sig vara viktiga 
för att säga något om exempelvis en chefs eller annan befattnings framgång (McCrae & John, 
1992). Testen relevanta för detta examensarbete är Costa och McCrae's (1992) NEO PI-R och 
Leonard V. Gordons (1978) GPP-I. De särskiljer sig dock i viss mån, då det i GPP-I redogörs 
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för ett par faktorer utöver de beskrivna i femfaktorsmodellen, vilka redovisas mer utförligt i 

metoddelen (Gordon, 1978; Pervin & Cervone, 2010).  
 
Bettencourt, Talley, Benjamin och Valentine (2006) illustrerade på ett bra sätt 

applikationsvärdet av femfaktorsteorin i en metaanalys genomförd för att undersöka om 
personlighetsegenskaper kan bidra till förståelsen och prediktion av ett aggressivt beteende 
under provocerade och oprovocerade former.  De undersökte 63 studier varur de teoretiskt 
slöt sig till att samtliga av de undersökta formerna av aggressivt beteende och aggressiva tankar 

hade samband med en eller två av faktorerna i femfaktorsteorin nämligen känslomässig 
instabilitet samt vänlighet. Bettencourt m.fl. (2006) poängterade att studien fyllde ett tomrum i 
forskningen och att empiriska studier var nödvändiga för att dra fullständiga slutsatser om 

huruvida personlighetsegenskaper kan bidra till prediktion av aggressivt beteende. 
 
Det viktigaste vad gäller den här korta redogörelsen av femfaktorteorin samt testerna som här 
används, NEO PI-R samt GPP-I, är testernas starka empiri. Båda testernas relevans framgår av 

deras validitet och att de har utvärderats i sammanhang relevanta för ledarskap. Detta samt att 
uppslutningen bakom femfaktorsmodellen möjliggör en begriplig systematisk tolkning av 
annan forskning på området (Costa & McCrae, 1992; Gordon, 1978). 
 

Syfte och frågeställning 
 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka validiteten genom att mäta eventuella 

samband mellan samtliga faktorer som tagits fram för modellen i TKB-testet mot faktorerna i 
två vedertagna och valida personlighetstest. Dessa är Gordons (1978) personlighets-inventarium 
(GPP-I) samt NEO PI-R (Costa & McCrae, 1992). Den huvudsakliga frågan för 
examensarbetet är följande: 

 

 Vilka samband finns mellan faktorerna i TKB och faktorerna i GPP-I samt i NEO 

PI-R? 
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Metod 

 
Respondenter 
Vid studien deltog 58 studenter vid LTU, 42 kvinnor och 16 män. Samtliga deltog i en kurs 
inom utbildningsprogrammet i psykologi, personlighets- och differentialpsykologi eller i den 

fristående kursen ledarskapets psykologi. 
 
Material 

Materialet utgörs av enkät och svarsblanketter för testerna TKB, GPP-I samt NEO PI-R, vilka 
beskrivs nedan.  
 

TKB.  

För TKB består enkäten av tio olika mötessituationer, där respondenten skall svara på huruvida 
han/hon känner, tänker samt beter sig: 

 

1. Att starta 
2. Ett annat ämne 
3. Gruppen angriper 
4. Undergrupper uppstår 

5. För sen ankomst 
6. En medarbetare dominerar 
7. Den tyste medarbetaren 
8. Den negativa gruppen 

9. En medarbetare gråter 
10. En medlem med svårigheter 

 

Respondenterna instruerades att rangordna sina svar för respektive mötessituation i tre 
kategorier, där tanke innehåller tre alternativ, känsla tre alternativ och beteende fem alternativ. 
En etta i rangordningen motsvarar för alla dimensioner det alternativ som respondenten främst 
skulle känna, tänka och göra. Därefter rangordnar respondenten övriga alternativ efter vad 

han/hon skulle göra utifall det första valet inte fanns tillhanda och så vidare. Den råpoäng som 
fås fram vid rangordningen normeras sedan mot en standardiseringstabell i stanineskalan. Vid 
normeringen ges låga råpoäng höga staninevärden. Nedan presenteras de olika kategorierna i 

TKB: 
 

Kognitioner. 

 Externa. Tänker/förklarar som mötesledare att störningar/problem beror på 

respondenten, deltagarna, andra eller situationen/omgivningen. 

 Interna. Tänker/förklarar som mötesledare att störningar/problem beror på mig själv. 

 Frågande. Frågar och söker som mötesledare orsaker till störningar/problem. 

 
Emotioner. 

 Nyfikenhet/intresse. Känner som mötesledare nyfikenhet/intresse när störningar eller 

problem uppstår. 

 Kampvilja. Känner som mötesledare kampvilja när störningar eller problem uppstår. 

 Ängslan. Känner som mötesledare ängslan när störningar eller problem uppstår. 

 
Beteende. 

 Styra. Agerar som mötesledare genom att styra. Agerar utifrån en egen plan, initierar, 

styr, leder, sammanfattar, avbryter, påpekar och riktar sig till enskilda. 
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 Informera. Agerar som mötesledare genom att informera/tydliggöra. Förklarar, visar, 

påminner, värderar och fokuserar. 

 Stödja. Agerar som mötesledare genom att stödja. Ser och tar hänsyn, efterfrågar, 
lyssnar, försöker finna gemensamma lösningar, försöker få medverkan och dialog, lättar 

upp stämningen, tröstar, uppmuntrar, hjälper och accepterar att känslor får komma 
fram. 

 Utreda. Agerar som mötesledare genom att utreda/analysera. Diskuterar igenom, tar 

reda på orsaker, försöker få fram saker, ställer frågor för att få förklaringar och samtalar 
enskilt samt i grupp. 

 Avvakta. Agerar som mötesledare genom att avvakta. Förblir tyst för att ge andra en 
chans att vara aktiva, delegerar ledarfunktioner, undviker att hämma gruppen genom 

direkt ledning/styrning, låter småsaker passera och avleder. 
 

NEO PI-R.  

NEO PI-R är ett personlighetstest utvecklat av Costa och McCrae (1992) och mäter skillnader 
i de fem stora personlighetsdimensionerna: utåtriktning, emotionell instabilitet, öppenhet, 
målmedvetenhet samt vänlighet med sex underskalor för respektive huvuddimension.  
 

NEO PI-R består av en enkät innehållandes 240 påståenden om individen och en 
svarsblankett, där respondenten får skatta sig själv på dessa i en sexgradig skala där 0 innebär 
stämmer inte alls och 5 stämmer precis. De olika påståendena motsvaras av en av de fem 

egenskaperna i FFM teorin och en av de underskalor som är aktuella för respektive faktor. De 
fem faktorerna och deras respektive underskalor är: 
 
Känslomässig instabilitet, innehållandes underskalorna Ångest, Irritationsbenägenhet, 

Nedstämdhet, Självosäkerhet, Impulsivitet samt stresskänslighet. 
Utåtriktning, innehållandes underskalorna Tillgivenhet, Sällskaplighet, Självhävdelse, 
Vitalitet, Spänningssökande samt Gladlynthet. 
Öppenhet, innehållandes underskalorna Fantasi, Estetik, Känslor, Aktiviteter, Tankar samt 

Värderingar. 
Vänlighet, innehållandes underskalorna Tillit, Rättframhet, Osjälviskhet, Följsamhet, 
Blygsamhet samt Ömsinthet. 

Målmedvetenhet, innehållandes underskalorna Duglighet, Ordningssamhet, 
Samvetsgrannhet, Prestationssträvan, Självdisciplin samt Eftertänksamhet. 
 

Gordons personlighetsinventorium (Testdel A).  

Består av en enkät med 38 grupper av påståenden med fyra personlighetsbeskrivningar per 
grupp. Individen får skatta i en kvasi-ipsativ skala, vilket innebär att respondenten enbart fyller 
i de alternativ per grupp som stämmer bäst och sämst in på dem själva, samt lämnar de övriga 

två alternativen obesvarade. De fyra påståendena är konstruerade så att de är lika socialt 
önskvärda, vilket gör att respondenternas svar blir ärligare och mer rättvisande. De egenskaper 
testet inbegriper innehåller även samtliga fem faktorer som återfinns i det ovannämnda FFM-
testet NEO PI-R samt tre ytterligare faktorer (Gordon, 1978).   

 
Personlighetsegenskaper i Gordons test del A, svensk översättning i kursiverad stil. 

 Ascendancy/Ledarskap/Verbal påverkan. Höga poäng indikerar verbal påverkan, en 

deltagande roll i grupper, oberoende i beslutssituationer samt självsäkerhet i förhållande 
till andra. 

 Responsibility/Ansvar/Ihärdighet. Motsvarar målmedvetenhet i NEO PI-R och 
inbegriper personer som tar sig för de arbeten de har åtagit sig och fullföljer dem. 
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 Emotional stability/Känslomässig stabilitet. Motsvarar känslomässig instabilitet i NEO PI-

R. Höga poäng får personer som är utan ångest, oro etc. 
 Sociability/Sällskaplighet.  Motsvarar utåtriktning i NEO PI-R. Personer med hög grad 

av denna egenskap uppskattar närvaron av andra människor och är i regel sociala. 

 Cautiousness/Eftertänksamhet/Försiktighet. En hög poäng på denna egenskap indikerar 
ett mått av försiktighet samt att personen förmodligen ogillar att ta risker. 

 Original thinking/Nytänkande/Vetgirighet. Motsvarar öppenhet i NEO PI-R. Höga 
poäng indikerar en person som gillar problemlösning, en nyfiken inställning samt 

uppskattar nya idéer. 
 Personal relations/Tillit/Förtroende för andra. Motsvarar vänlighet i NEO PI-R. En hög 

poäng tyder på tolerans och förståelse gentemot andra människor. 

 Vigor/Energi. En hög poäng på denna egenskap visar att individen vill prestera mer än 
andra, har mycket energi och uppskattar att arbeta. 

 Self esteem/Självskattningsindex. Detta är ett index för de fyra första variablerna och ger 
en bild av personens självbild. 

 
Procedur 
Testmaterialet delades ut vid lektionstillfällen i de ovan nämnda kurserna, under ledning av 
lärare samt försöksledare. Testproceduren genomfördes med två olika klasser vid två olika 

lektionstillfällen och datum. Samtliga tester fylldes i av respondenterna, utan några större 
komplikationer. Ledningen bestod av att instruera och se till att testen ifylldes korrekt och på så 
vis undvika ofullständig data.  

 
Avgränsingar 
För studien har ett par avgränsningar gjorts, i första hand beträffande urvalsgrupp, då detta kan 
sägas ha varit ett bekvämlighetsurval. Enbart studenter deltog, som hade detta moment med i 

en del av sin utbildning. Studien har även avgränsats i förhållande till statistiska metoder. Enbart 
korrelationsstudier har betraktats som möjliga i förhållande till den befintliga datamängden, 
tidsaspekten och de tester som har använts. Vid presentationen av resultaten har även 

korrelationer mellan TKB och NEO PI-R's undervariabler gallrats bort, då samband som 
saknar ett signifikant stöd av respektive huvudvariabel antagits vara för svaga för att ha relevans. 
Detta med få undantag, där undervariabeln kan antas vara behjälplig att belysa andra mer 
relevanta samband. 

 
Databehandling 
All data har sammanställts och matats in i SPSS version 19.0. Korrelationsanalys mellan TKBs 

variabler och Gordons test del A samt TKB och NEO PI-R har genomförts. All behandlad 
data från SPSS överfördes till Microsoft Office Excel för överskådlighet och behandling. 
Signifikanta resultat från p< ,05 nivån antogs som godtagbara och redovisas i tabellerna för 
korrelationer mellan testen. För samtliga korrelationer har Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient använts vid beräkningarna. Fullständiga tabeller med 
samtliga signifikanta korrelationer går att återfinna i Bilaga 1och 3. 

 

Resultat 
 

I Tabell 1 redovisas de signifikanta korrelationer som erhölls mellan de tre av TKBs 
kognitionsvariabler samt de nio variablerna i Gordons personlighetsinventorium. Signifikanta 

korrelationer erhölls mellan två kognitiva variabler i TKB och i tre variabler i Gordons test. 
 
 
 



9 

 

Tabell 1  

 
Signifikanta korrelationer mellan de normerade variablerna för kognition i TKB och Gordons 
personlighetsinventorium 

Variabel  Gordons      r 

Intern kognition Ledarskap/Verbalpåverkan  -.26* 
Intern kognition Känslomässig stabilitet  -.28*  
Frågande kognition Känslomässig stabilitet  .33* 

Frågande kognition Tillit/Förtroende för andra  .27* 

*p< .05. 

 

Mellan intern kognition och ledarskap/verbal påverkan fanns ett signifikant negativt samband 
(p < .05), som skulle kunna förklaras av att en individ som tänker att störningar beror på 

honom/henne själv troligtvis inte karaktäriseras av en verbalt påverkande stil och ett starkt 
ledarskap i relation till andra. Liknande slutsats skulle kunna dras beträffande den negativa 
korrelation (p < .05), som fanns mellan intern kognition och känslomässig stabilitet. En 
respondent som över ett antal olika situationer konsekvent skulle välja att hänvisa till att en 

störning beror på respondenten själv är i regel inte emotionellt stabil. För TKB-variabeln 
frågande kognition redovisas här två positiva korrelationer med Gordonvariablerna 
känslomässig stabilitet samt tillit/förtroende för andra (p < .05). Vad gäller förhållandet mellan 

variablerna frågande kognition samt känslomässig stabilitet visar sambandet att en individ med 
hög grad av känslomässig stabilitet frågar sig vad störningar kan bero på. Förhållandet mellan 
frågande kognition och tillit/förtroende för andra är också rimligt och visar att en individ med 
en hög grad av tillit/förtroende för andra också frågar sig vad störningar kan bero på. 

 
Emotionen ängslan korrelerade negativt med fem av Gordonvariablerna, vilket visas i Tabell 2. 
Den starkaste av dessa och samtidigt den mest intressanta för den emotionella delen av TKB är 

det negativa sambandet med känslomässig stabilitet (p < .01). Ängslan är den del av 
emotionskategorin i TKB, som skulle kunna sägas vara en känsla av vanmakt och otillräcklighet 
för situationens problem. Därmed är sambanden relativt följdriktiga, då en individ som har 
högt värde på ängslan också påvisas ha en lägre känslomässig stabilitet. Det är också mycket 

troligt att ängslan, leder till en sämre självbild (självskattningsindex), samt att ledarskap/verbal 
påverkan tenderar att vara lägre. 
 

Tabell 2 

 
Signifikanta korrelationer mellan de normerade variablerna för emotion i TKB och Gordons 
personlighetsinventorium 

Variabel  Gordons   r 

Ängslan  Ledarskap/Verbalpåverkan  -33* 

Ängslan  Känslomässig stabilitet  -.42** 
Ängslan  Nytänkande/Vetgirighet  -.29* 
Ängslan  Tillit/Förtroende för andra  -.31* 

Ängslan  Självskattningsindex  -.36** 

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

 
Vad gäller TKB's beteendevariabler (Tabell 3) visas att styrande beteende hade positiva och 
negativa samband med fyra av Gordonvariablerna. Styrande beteende visar positivt samband 
med ledarskap/verbal påverkan (p < .01). Ledarskap/verbal påverkan överensstämmer 

innehållsmässigt väl med TKB-variabeln styrande beteende och är därmed förväntad att ha ett 
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positivt samband. Variabeln Styrande beteende korrelerade negativt med 

eftertänksamhet/försiktighet (p < .01) och indikerar att en person som är styrande inte är så 
eftertänksam eller försiktig. Ett högre mått av styrande beteende tenderar även det att korrelera 
positivt med Gordons självskattningsindex (p < .05). Detta verkar rimligt, då en personen med 

en positiv självbild troligtvis är mer kapabel att agera och leda andra (styrande beteende). 
Styrande beteende visar även ett positivt samband med sällskaplighet (p < .05), vilket indikerar 
att en styrande individ är social och gillar att arbeta med andra människor. 
 

Tabell 3  
 
Signifikanta korrelationer mellan de normerade variablerna för beteende i TKB och Gordons 

personlighetsinventorium 

Variabel  Gordons   r 

Styrande beteende Ledarskap/Verbalpåverkan  .34** 

Styrande beteende Sällskaplighet   .29* 
Styrande beteende Eftertänksamhet/Försiktighet -.35** 
Styrande beteende Självskattningsindex  .29* 

Stödjande beteende Sällskaplighet   -.28* 
Stödjande beteende Nytänkande/Vetgirighet  -.32* 
Stödjande beteende Tillit/Förtroende för andra  -.33* 

Stödjande beteende  Självskattningsindex  -.29* 

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

 
I Tabell 3 visas även att variabeln stödjande beteende hade fyra signifikant negativa samband 
med Gordons variabler. En respondent som har högt värde på stödjande beteende har lågt 
värde på sällskaplighet (p < .05), lågt på nytänkande/vetgirighet (p < .05), tillit/förtroende (p < 

.05) samt självskattningsindex (p < .05).  
 
I Tabell 4 redovisas de signifikanta korrelationer som erhölls mellan två av TKBs 

kognitionsvariabler samt en huvudvariabel i NEO PI-R. Variabeln extern kognition hade ett 
negativt samband med NEO PI-Rs variabel vänlighet (p < .05). Detta medan variabeln 
frågande kognition hade ett negativt samband med NEO PI-Rs variabel vänlighet (p < .05). 
Ett högt mått av vänlighet definieras som en empatisk, samarbetsvillig individ som jobbar för 

att motverka konflikter. Detta medan en individ med ett lågt mått av vänlighet beskrivs i NEO 
PI-Rs manual som en individ med tävlingslystnad och som är kall och stolt samt tenderar att 
uttrycka sin ilska. Extern kognitionsstil eller attributionsstil innebär att lägga orsaken till 

störningen på de inblandade i situationen, medan en frågande attributionsstil innebär att 
individen väljer ett bredare sätt, genom att fråga sig vad orsaken till störningen beror på. 
Därmed skulle dessa korrelationer kunna tolkas som följdriktiga. 
 

Tabell 4  
 
Signifikanta korrelationer mellan de normerade variablerna för kognition i TKB mot NEO PI-R's 

huvudvariabler. 

Variabel  NEO PI-R     r 

Extern kognition Vänlighet  -.29* 
Frågande kognition Vänlighet  .30* 

*p< .05.  
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Utöver de signifikanta korrelationer som påträffades mellan TKBs kognitionsvariabler och 

NEO PI-R påträffades även ett par signifikanta samband mot undervariabler till variabeln 
känslomässig instabilitet. Till NEO PI-Rs huvudvariabel känslomässig instabilitet finns följande 
sex undervariabler: ångest, irritationsbenägenhet, nedstämdhet, självosäkerhet, impulsivitet samt 

stresskänslighet. TKBs intern kognition visade sig korrelera positivt r = .27 (p < .05) med 
undervariabeln nedstämdhet. Denna variabel mäter enligt NEO PI-Rs manual ett mått på 
normalfungerande individers känslor av skuld, hopplöshet, sorg samt ensamhet. Det är därmed 
inte långsökt att anta att det är ett följdriktigt samband, då svarsalternativ för intern kognition i 

TKB formuläret tenderar att attribuera orsaker och därmed skuld till individen själv. Variabeln 
frågande kognition hade ett negativt samband med undervariabeln nedstämdhet r = -.32 (p < 
.05), samt med undervariabeln irritationsbenägenhet r = -.29 (p < .05), vilket även detta kan 

tolkas som följdriktigt. 
 
I Tabell 5 visas att emotionsvariabeln nyfikenhet i TKB har en positiv korrelation med NEO 
PI-Rs huvudvariabel öppenhet (p < .05), samt med undervariabeln till denna (Bilaga 1, Tabell 

II), tankar r .29 (p < .05). Detta kan sägas vara relativt följdriktigt, då emotionsvariabeln 
nyfikenhet i TKB har vissa likheter med beskrivningen av dessa variabler i NEO PI-R. En 
person med höga poäng i variablerna öppenhet samt tankar är enligt manualen öppen för nya 
erfarenheter och är vetgirig. Därmed pekar korrelationen på att en individ med ett högt mått 

av nyfikenhet även tenderar att vara mer öppen samt vetgirig.  
 
Tabell 5  

 
Signifikanta korrelationer mellan de normerade variablerna för Emotion i TKB mot NEO PI-Rs 
huvudvariabler 

Variabel  NEO PI-R     r 

Nyfikenhet  Öppenhet  .31* 
Kampvilja  Känslomässig instabilitet -.34** 
Kampvilja  Utåtriktning  .33* 

Ängslan  Känslomässig instabilitet .45** 
Ängslan  Öppenhet  -.27* 
Ängslan  Målmedvetenhet -.29* 

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

TKBs variabel kampvilja visar på en negativ korrelation med NEO PI-Rs huvudvariabel 

känslomässig instabilitet (p < .05) samt till tre av denna variabels undervariabler, (nedstämdhet  
r =  -.31 (p < .05), självosäkerhet r -.36 (p < .01) samt stresskänslighet r = -.27 (p < .05). 
Ovanstående samband kan tolkas som att ett högt mått av kampvilja innebär att en individ 

hanterar pressade förhållanden, utan att uppleva självosäkerhet, stress eller nedstämdhet.  
 
Kampvilja visade sig även korrelera positivt med NEO-PI-Rs utåtriktning (p < .05), vilket 
innebär att en individ med hög benägenhet att uppleva kampvilja också tenderar att vara 

utåtriktad och aktiv.  
 
Variabeln ängslan i TKB var den emotionsvariabel som hade flest signifikanta korrelationer mot 

NEO PI-R. Däribland den positiva korrelationen mot känslomässig instabilitet (p < .01) och 
fem utav denna variabels undervariabler; ångest r =  .40 (p < .01), irritationsbenägenhet r = .29 
(p < .05), nedstämdhet r = .41 (p < .01), självosäkerhet r = .48 (p < .01) samt stresskänslighet  
r =.42 (p < .01), vilka samtliga antas som följdriktiga och indikerar att en individ med ett högt 

mått av ängslan kan tolkas vara känslomässigt instabil, dvs. orolig och låg frustrationströskel. 
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Starkare känslor av skuld, sorg eller hopplöshet, en osäkerhet inför andra samt är mer känsliga 

för stress. 
 
Ängslan korrelerade även negativt med NEO PI-R's öppenhet (p < .05), vilket kan tolkas på så 

vis att en individ med ett högt mått av ängslan skulle kunna beskrivas som konventionell, 
jordnära och med föga intresse i att möta nya erfarenheter. 
 
Variabeln ängslan visade sig även korrelera negativt med NEO PI-Rs målmedvetenhet (p < 

.05) samt med två av undervariablerna till denna, duglighet r =-.32 (p < .05) samt självdisciplin 
r = -.30 (p < .05). Detta samband visar att en individ med högt mått av ängslan också tenderar 
att vara planlös, mindre övertygad om sina egna förmågor att hantera situationer samt 

motivationslös. 
 
För TKBs beteendedel erhölls signifikanta korrelationer med NEO PI-R för två av de fem 
beteendevariablerna. I Tabell 6 visas att styrande beteende hade ett negativt samband med 

känslomässig instabilitet (p < .01) och även signifikant negativa samband med samtliga av dess 
undervariabler, Ångest r = -.41(p < .01), Irritationsbenägenhet r = -.26 (p < .05), Nedstämdhet 
r = -.41(p < .01), Självosäkerhet r = -.48(p < .01), Impulsivitet r = -.32 (p <.05) samt 
stresskänslighet r = -.37(p < .01). Sambanden visar att individer med ett högt mått av styrande 

beteende är känslomässigt stabila, avslappnade och hanterar stressiga situationer med större 
lätthet. Även ett positivt samband mellan styrande beteende och utåtriktning kunde påvisas (p 
< .01). En individ som har ett högt mått av styrande beteende skulle därmed kunna sägas vara 

mer pratsam och socialt aktiv.  
 
Tabell 6  
 

Signifikanta korrelationer mellan de normerade variablerna för beteende i TKB mot NEO PI-R's 
huvudvariabler 

Variabel  NEO PI-R     r 

Styrande beteende Känslomässig instabilitet -.40** 
Styrande beteende Utåtriktning  .46** 
Stödjande beteende Känslomässig instabilitet  .37** 
Stödjande beteende Utåtriktning  -.30* 

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

 

I Tabell 6 visas även att stödjande beteende hade ett negativt samband med utåtriktning i NEO 
PI-R (p < .05), vilket överensstämmer med sällskaplighet i Gordons test A som hade ett 
negativt samband (p < .05) med stödjande beteende. I NEO PI-R hade även känslomässig 

instabilitet (p < .05) samt två av dess undervariabler positiva samband med stödjande beteende, 
dessa var stresskänslighet r = .34 (p < .01) samt nedstämdhet r = .27 (p < .05). Ett högt mått av 
stödjande beteende verkar därmed innebära för deltagande respondenter att de beskriver sig 
vara mindre emotionelt stabila, ej kapabla att hantera svåra situationer samt att de upplever fler 

negativa känslor. 
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Diskussion 
 

TKBs kongruens med personlighetstesterna 
Gordons personlighetstest och NEO PI-R är två renommerade och empiriskt starka verktyg, 
som båda är vanligt förekommande vid personal och chefsurval (Gordon, 1976; Pervin & 

Cervone, 2010). Testernas relevans för att jämföras med TKB synes även likt tidigare påvisat i 
de samband där de definitionsmässiga liknelserna i viss mening kan sägas vara uppenbara. 
Exempel på de studierna, där samband har påvisats har dock enbart använt Gordons 

personlighetstest vid jämförelse (Ledin, 2002; Lired & Stevichovas, 2007). 
 
 Samband för TKB's kognitionsvariabler.  

TKB-variabeln intern kognition korrelerade negativt med Gordons ledarskap/verbalpåverkan 
samt känslomässig stabilitet. Det visar att de som tänker att störningar i mötessituationerna 

"beror på mig/det är mitt fel" är personer som har en lägre känslomässig stabilitet och inte är så 
verbalt aktiva/påverkande. TKB-variabeln intern kognition hade även ett signifikant positivt 
samband med undervariabeln nedstämdhet inom huvudvariabeln känslomässig instabilitet i 
NEO PI-R, vilket stöder ovanstående tolkning. 

  
TKB-variabeln frågande kognition hade signifikant positiva samband med känslomässig 
stabilitet och tillit/förtroende för andra i Gordons test. Det visar att de som frågar sig "vad kan 
störningarna bero på" har en högre känslomässig stabilitet och en starkare tilltro/tillit till andra. 

TKB-variabeln frågande kognition uppvisade även ett positivt samband med variabeln 
vänlighet i NEO PI-R, vilket stöder tolkningen av variabeln tillit/förtroende för andra ur 
Gordons test. TKB-variabeln frågande kognition hade utöver detta även två signifikant 

negativa samband med två undervariabler till NEO PI-Rs känslomässig instabilitet, 
nedstämdhet samt irritationsbenägenhet. Detta kan sägas stärka variabeln frågande kognitions 
tolkning i förhållande till variabeln känslomässig stabilitet i Gordons test.  
  

TKB-variabeln extern kognition hade ett signifikant negativt samband med huvudvariabeln 
vänlighet i NEO-PI-R. Detta visar att de som tänker att störningarna beror på situationen 
eller medarbetarna i gruppen kan tolkas vara mindre tillitsfulla till sina medarbetare, alternativt 

mindre sympatiska gentemot dem. Det egna resonemanget skulle därmed kunna tolkas som att 
det premieras före andras åsikter av en individ som uppvisar en sådan kognitiv preferens. 
 

TKB-variabeln frågande kognition "vad kan störningarna bero på" hade ett signifikant positivt 

samband med samma variabel, det vill säga vänlighet i NEO-PI-R. Detta samband kan tolkas 
som att vänliga individer i första hand frågar sig vad störningar i mötessituationer beror på 
snarare än att attribuera orsakerna till medarbetarna eller gruppen. Dessa samband har inte 

tidigare synliggjorts (Ledin, 2002; Lired & Stevichovas, 2007) och med antagandet att 
korrelationerna belyser det TKB faktiskt mäter är det lovande att se samband som likt dessa 
verkar rimliga. Det kan dock tidigt nämnas att det finns ett behov av att göra en faktoranalys 
för att tydligare se gemensamma faktorer mellan TKB, Gordons och NEO PI-R. Med en 

sådan metod skulle den förklarande variansen i eventuella faktorer kunna belysa ett tydligare 
mönster mellan TKBs variabler och de personlighetsegenskaper som har uppmätts i de två 
personlighetstesten. 

 
 Samband för TKB's emotionsvariabler. 

TKBs variabel ängslan var den enda emotionsvariabeln som korrelerade med Gordontestet. De 
samband som variabeln uppvisade var signifikant negativa korrelationer till Gordonvariablerna 
ledarskap/verbalpåverkan, känslomässig stabilitet, nytänkande/vetgirighet, tillit/förtroende för 
andra samt självskattningsindiex. Samtliga av dessa samband antas vara följdriktiga och dessutom 
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starkt förknippade med negativa personlighetsegenskaper. Detta i den meningen att en person 

med en hög grad av ängslan ej har förmåga att ta en aktiv roll i gruppen, ej upplever sig vara 
emotionellt stabil, inte tycker om svåra uppgifter samt dessutom får en låg poäng på 
självförtroendeskalan i Gordons test.  

 
Gällande emotionsvariablerna påvisades något fler samband för TKB med NEO PI-R. TKBs 
nyfikenhet hade en signifikant positiv korrelation med NEO PI-R's öppenhet, vilket 
definitionsmässigt sett är logiskt. En person som har ett högt värde på variabeln nyfiken kan 

med andra ord tolkas vara öppen för nya erfarenheter, ha många intressen och är fantasirik 
enligt NEO PI-R. 
 

Variabeln ängslans signifikant positiva samband med NEO PI-Rs känslomässig instabilitet och 
fem av dess undervariabler (ångest, irritationsbenägenhet, nedstämdhet, självosäkerhet samt 
stresskänslighet) innehåller definitionsmässigt lika påståenden och kan även sägas stödja 
tolkningen av variabeln i förhållande till Gordons variabel känslomässig stabilitet. TKBs ängslan 

och dess negativa samband med NEO PI-Rs målmedvetenhet och två av dess undervariabler, 
duglighet samt självdisciplin, verkar förhållandevis rimligt, då en person med ett högt mått av 
ängslan har ett lågt mått av målmedvetenhet. Med undervariablerna inräknade således en 
person som är motvillig och nervös samt tenderar att vara mindre övertygad över sina förmågor 

och saknar självdisciplin.  
 
Ängslan hade dessutom ett negativt samband med NEO PI-Rs variabel öppenhet, vilket 

överensstämmer med denna variabels samband till Gordons nytänkande/vetgirighet. Variabeln 
ängslan i TKB kan därmed tolkas som överensstämmande och följdriktig med de jämförda 
testen.  
 

Variabeln kampvilja i TKB hade ett signifikant negativt samband med NEO PI-Rs variabel 
känslomässig instabilitet och tre negativa samband med undervariablerna nedstämdhet, 
självosäkerhet samt stresskänslighet. Kampvilja hade också ett signifikant positivt samband med 

NEO PI-Rs variabel utåtriktning. Detta kan tolkas som att individer med hög kampvilja 
tenderar att vara emotionellt stabila, kapabla att hantera pressade förhållanden utan att uppleva 
självosäkerhet, stress eller nedstämdhet och utöver detta även tenderar att vara utåtriktade och 
socialt aktiva. 

 
Sambanden för variabeln kampvilja är intressanta sett till den lexikala definitionen av variabeln i 
TKB. Kampvilja som begrepp kan tyckas antyda en mer emotionellt instabil reaktion till följd 

av situationens inverkan på individen och med Bettencourts m.fl. (2006) resonemang i åtanke 
borde kampvilja därmed tendera att peka på ett positivt samband med känslomässig instabilitet. 
Detta var dock som visat inte fallet och då begreppsdefinitionen ej heller svarar mot innehållet i 
TKBs enkätpåståenden "jag får en känsla av ansvar" samt "upplever missnöje" bör definitionen 

bytas ut. Kampvilja är troligen bättre tolkat som att en individ tar ansvar och styr, då personer 
som skattade sig själva som emotionellt stabila och socialt aktiva enligt NEO PI-R också 
följdriktigt valde att stå på sig och visa kampvilja enligt TKB. Förslagsvis skulle variabeln kunna 

kallas utmaningskänsla istället för kampvilja och därmed också kunna sägas överrensstämma 
med de positiva sambanden till TKBs styrande och informerande ledarskapsbeteenden som går 
att återfinna i Bilaga 3 (Tabell VII). 
 
 Samband för TKB's beteendevariabler. 
Beteendevariabeln styrande beteende i TKB hade signifikanta samband med fyra av nio 
variabler i Gordons. Det gick att urskilja ett signifikant positivt samband mot ledarskap/verbal 

påverkan och signifikant negativt samband med eftertänksamhet/försiktighet. Detta kan tolkas 



15 

 

som att personer som har ett högt värde på styrande beteende också torde ha ett högre behov 

av verbal dominans, att visa självsäkerhet i relation till andra samt att inte vara speciellt 
försiktiga. Styrande beteende hade även signifikant positiva samband med Gordons 
sällskaplighet samt självskattningsindex. Därmed visar det att en person med ett högt mått av 

styrande beteende också har en positiv självbild samt gillar att arbeta med andra.  
 
Variabeln stödjande beteende i TKB hade negativa korrelationer med fyra av Gordons 
variabler. Dessa var sällskaplighet, nytänkande/vetgirighet, tillit/förtroende samt 

självskattningsindex. Sammanfattningsvis kan dessa samband tolkas som att personer med en 
hög grad av stödjande beteende tenderar att vara mindre socialt engagerade, ej lika intresserade 
av tankeprovocerande frågeställningar, har en lägre tillit till andra människor samt också en 

sämre självbild. 
 
Variabeln styrande beteende i TKB hade ett positivt samband med NEO PI-Rs variabel 
utåtriktning och ett negativt samband med NEO PI-Rs variabel känslomässig instabilitet. Detta 

kan tolkas som att personer med ett högt mått av styrande beteende är socialt engagerade och 
känslomässigt stabila.  
 
Variabeln stödjande beteende i TKB hade, i sin tur, ett negativt samband med NEO PI-Rs 

utåtriktning och ett positivt samband med NEO PI-Rs variabel känslomässig instabilitet. Detta 
går, i sin tur, att tolka som att en individ med ett högt mått av stödjande beteende visar att 
personen är emotionellt instabil och mindre social.  

 
Den signifikant negativa korrelationen mellan styrande och stödjande beteende i Bilaga 3 
(Tabell VI) visar att de två variablerna är separata variabler, som står i ett motsatt förhållande till 
varandra. Innebörden av detta är att en respondent som prioriterar ett styrande beteende inte 

väljer ett stödjande och vice versa.  
 
Rent intuitivt är det negativa samband som har uppmätts mellan exempelvis stödjande 

beteende och sällskaplighet samt tillit/förtroende för andra ur Gordons test ologiska. Det verkar 
dock vara så att personer, som i TKB beskriver sig som stödjande själva beskriver sig i Gordons 
test som mindre sociala, inte så intellektuellt nyfikna, mindre tillitsfulla samt dessutom har en 
dålig självbild och i NEO PI-R, som mindre sociala och känslomässigt instabila. I Bilaga 2 visas 

tabeller med spridningsmått för de tre testen och där kan urskiljas ett mönster sett till valet av 
beteendestil respondenterna valde i TKB (Tabell III). Stödjande beteende prioriterades i 
huvudsak högre än övriga beteenden, då medelvärdet för den variabeln var 8,26. Detta kan 

sägas vara ej önskvärt och ett antagande rörande den här variabelns starka samband gentemot 
Gordon-testet samt NEO PI-R kan vara normgruppens inverkan. De resultat som användes 
var normerade mot en normeringstabell konstruerad efter en grupp civilingenjörsstudenter som 
hade gjort testet. Respondenterna i detta examensarbete var nästan uteslutande 

psykologistuderande. Därmed skulle mycket väl en förklaring av resultatet finnas i att de 
psykologistuderande respondenterna hade en annan förståelse av hur de beskrivna 
mötessituationerna i TKB skulle bemötas. Det kan tänkas finnas ett större intresse i denna 

grupp att framhäva de sidor som speglar utbildningen, dvs. att den empatiska förståelsen för 
medarbetarna är viktigare än att styra, utreda etc. Detta är givetvis ett gott betyg för 
utbildningen, men visar att stödjande beteendes korrelationer mot Gordon och NEO PI-Rs 
variabler inte nödvändigtvis har en riktning som kan sägas indikera ett specifikt stödjande 

beteende.  
 
En vidare problematisering skulle dock kunna sägas finnas i antagandet om att stödjande 
beteende också är beskrivande för en individ som i en mer sammanfattande mening beskrivs av 
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de två personlighetstesten som undergiven och osäker. Vid en överblick av TKBs 

enkätpåståenden för variabeln stödjande beteenden kan nämnas "Tittar på alla i gruppen och 
försöker knyta an till sociala fakta som kommit upp under presentationen. Hör efter om alla är 
i balans för mötet." och "Säger: - Det känns som vi är på fel spår. Vad tycker ni?" Ett tredje 

exempel går att nämna, där en medarbetare kommer en kvart sent och alternativet för 
stödjande beteende är "Sammanfattar för medarbetaren vad som har hänt tidigare under 
mötet". 
 

Sammanfattningsvis skulle det med ovanstående exempel ur enkäten och det faktum att 
korrelationerna såg ut som de gjorde kunna antas att ett stödjande beteende inte nödvändigtvis 
behöver innebära att respondenten är social, utåtriktad eller för den delen självsäker. Ett 

relationsinriktat ledarskapsbeteende i det här fallet kan sägas kännetecknas av att respondenterna 
försöker undvika den jobbiga stämning, som uppstår genom att vara tillmötesgående. En 
namnändring av variabeln gör sig därmed aktuell och istället för stödjande beteende föreslås 
tillmötesgående beteende. 

 
Metoddiskussion 
Då studiens syfte i första hand var att granska TKBs samband med två personlighetstest för att 
se huruvida deskriptiva likheter kan påvisas och därmed stärka begreppsvaliditeten, kan här 

inledningsvis sägas att resultaten antas vara relativt goda. Majoriteten av fynden har tolkats på 
ett enkelt och likt egenskapsteorierna deskriptivt sätt. Då enbart korrelationsanalys användes 
försvårades teorianknytningen. För att utveckla den aspekten och försöka ge TKB en bättre 

teoretisk förankring bör andra metoder användas. Faktoranalys hade exempelvis kunnat 
illustrera på ett bättre sätt ett flertal korrelationers övergripande samband tydligare, eller rättare 
sagt den förklarade variansen inom en faktor, som då bättre skulle kunna illustrera hur olika 
grupper av variabler tenderar att höra samman. En antydan till att detta skulle vara värdefullt 

syns redan i de korrelationer som i detta examensarbete togs fram. Exempelvis det kluster av 
variabler i Gordontestet, dvs. nytänkande/vetgirighet, tillit/förtroende för andra samt 
självskattningsindex. Dessa korrelerade negativt mot TKBs stödjande (tillmötesgående) 

beteende samt TKBs ängslan. En faktoranalys hade tydligare kunnat belysa eventuell 
samhörighet för dessa variabler som här enbart bör tolkas som enkla samband. 
 
 Validitet. 

Vad gäller då för validiteten? Till att börja med bör här återigen hävdas viss försiktighet 
beträffande konstaterandet av begreppsvaliditet, då vad som här främst har åstadkommits belyser 
samband till dimensioner relevanta för TKB-testet. Dessa dimensioner i personlighetstesten 

kallade faktorer har likt TKB en relativt hög abstraktionsnivå. Därmed menat att sambanden 
enbart i bästa fall belyser ett mått av en konstruerad egenskap. I värsta fall belyser sambanden 
istället felaktig konstruktion av begrepp alternativt konstruktion av test eller mätmetod. I det 
här arbetet påträffades för tre variabler av TKB följdriktiga och definitionsmässigt lika 

korrelationer. Dessa var TKBs emotioner, nyfikenhet, och ängslan samt beteendevariabeln 
styrande beteende. Korrespondensen mellan dessa variabler och det som tidigare har redovisats 
om de använda personlighetstesten är synbart lika definitionsmässigt och därmed också 

följdriktiga. För huvudkategorin kognition i TKB påvisades till skillnad från de tidigare nämnda 
variablerna istället främst logiskt riktiga samband. Med detta åsyftas att likheter för de olika 
begreppen främst går att återfinna i enkätpåståendena för TKB och tolkningsanvisningarna i de 
olika personlighetstesten. Variabeln frågande kognitions samband gentemot NEO PI-Rs 

vänlighet är ett bra exempel på detta. En person som har ett högt värde på NEO PI-Rs 
vänlighet beskrivs som empatisk och ivrig att sammarbeta för att undvika konflikt. Detta kan 
ställas i kontrast till ett par påståenden för TKBs frågande kognition, där respondenten ombeds 
att rangordna hur hon eller han skulle tänka; exempelvis, "undrar om inte alla har fått komma 
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till tals" eller "hur ska andra få chansen att ta till orda". Rent illustrativt går detta att göra för 

samtliga av de signifikanta sambanden, som påvisades för huvudkategorin kognition i TKB mot 
personlighetstesten. Därmed antas validiteten i den meningen vara god, men ytterligare 
mätningar bör göras och teoretiskt meningsfulla förklaringar skulle vara önskvärda utöver 

statistiska samband mellan begreppsmässiga likheter. 
 
Ett par av de samband som har påvisats har dock tydliggjort ett par svagheter i TKB-testet. Till 
att börja med kan variabeln kampvilja återigen lyftas fram i det här avseendet. Sambanden för 

variabelns innehåll går att tolka som om de vore följdriktiga, men variabelns namn är svårtolkat 
utifrån det samband som finns att tillgå. I enkäten framstår svarsalternativen både som aggressiva 
och irriterade tendenser samt ansvarstagande och nyfikna tendenser. Kort sagt, den subjektiva 

upplevelsen av de alternativen är att kampvilja, som definition är felaktig och att bredden på 
emotioner den representerar är för vid. Därför har förslagits att beteckningen kampvilja byts ut 
med utmaningskänsla.  
 

Variabeln stödjande beteende ur TKB uppvisar likaså ett par samband mot Gordon och NEO 
PI-R som ovan benämnts som diffusa. Vilket tidigare sades kunna bero på att normerade data 
från en grupp civilingenjörsstudenter användes vid korrelationsmätningarna. Vid ett sådant 
antagande och sett till att rent definitionsmässiga aspekter inte tenderar att verka logiska är det 

viktigt att vidta försiktighet vid användandet och tolkandet av sambandet. Här föreslogs att 
ordet tillmötesgående beteende bättre skulle motsvara variabelns innehåll än stödjande 
beteende. 

 
 Kritisk granskning av examensarbetet och TKB-testet. 
Vad gäller användandet av testet saknar det i nuläget prediktiv validitet, då det ej har testats för 
att kontrollera olika ledares framgång. Detta innebär alltså att det inte kan användas som ett 

prognosverktyg för ledarframgång eller liknande. Därmed bör eller skall TKB ej användas som 
ett urvalsinstrument. Det kan dock med fördel användas för att utbilda och informera en 
individ om hur han eller hon kan utvecklas som ledare. Att kunna visa på mönster mellan 

tankar, känslor och beteenden likt TKB ger respondenten en ganska god översikt av sina 
styrkor och svagheter. Därmed kan med andra ord sägas att "face" validiteten är god och en 
ledarskapsteoretisk förståelse kopplat till en enskild individs svar på enkäten kan sägas vara en 
god lärometod. 

 
För examensarbetet kan påpekas en rad olika metodbrister, varav vissa redan har redovisats i 
diskussionen. Till att börja med är en enkel korrelationsanalys inte tillräcklig för att utreda TKB 

på ett teoretiskt och analytiskt fördjupande sätt. Detta går att se, då sambanden enbart har gett 
skäl till antaganden om i huvudsak deskriptiva likheter. 
 
Den normeringstabell som användes för att göra om råpoängen av datan till normerade poäng 

kan ifrågasättas likt tidigare resonemang i diskussionen. Även om den eventuellt belyste 
skillnader mellan psykologistudenter och ingenjörsstudenter skulle det vara önskvärt att 
eventuellt ha en bredare normgrupp. Frågan som bör ställas i relation till normgruppen blir 

därmed: ”Vad är önskvärt av en ledare?” Troligtvis skulle en ny normgrupp bättre illustreras av 
befintliga ledare och chefer än studenter som eventuellt blir chefer.  
 
Utöver att normerade resultat användes kan de vara värdefullt att istället göra 

sambandsmätningen på nytt med råpoängen, då detta eventuellt kan bidra till en bättre 
jämförelse med tidigare undersökningar.  
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I diskussionen av resultatet uteslöts resonemang rörande signifikanta korrelationer mellan TKB 

och NEO PI-Rs undervariabler, där dessa inte kunde stödjas av huvudvariablerna i NEO PI-R 
alternativt signifikanta samband med Gordons motsvarigheter till NEO PI-Rs huvudvariabler. 
Detta gjordes främst då respektive undervariabel i NEO PI-R enbart består av en sjättedel av 

frågorna för den huvudvariabel den tillhör. Detta innebär att signifikanserna inte kan sägas vara 
lika starka som för en korrelation med en huvudvariabel. Därmed har fokus i huvudsak riktats 
till huvudvariablerna.    
 

 Reliabilitet. 
Reliabiliteten för beteendedelen av testet har tidigare visats vara tillfredsställande av Ledin 
(2002) och där visat med test retest-metoden att hela beteende-delen har en reliabilitet på 0,67, 

där de enskilda variablernas reliabiliteter varierar mellan 0,57 och 0,67 med en signifikansnivå 
på 0.001. 
 
Samtliga variabler har senare reliabilitetstestats med test-retest metoden, men ej publicerat 

material. Dessa mått på reliabilitet är av värde för att belysa reliabiliteten, då det för detta 
examensarbete enbart samlades in summerade data på respektive variabel. Detta är rent tekniskt 
sett en metodbrist och utan möjligheter att kunna förändra detta är det av värde att redovisa de 
ej publicerade reliabilitetskoefficienterna, där Spearmans Rho har använts för uträkning av 

sambanden mellan de två test-tillfällena. I den senare reliabilitets-undersökningen med test-
retest metoden deltog 94 individer (24 män och 69 kvinnor) vid test-tillfällena (K. Ledin, 
personlig kommunikation, 05/12/2014). Samtliga respondenter gjorde testet med två månaders 

mellanrum. Reliabiliteten varierade för de enskilda variablerna mellan .49 och .73, där samtliga 
variabler i testet hade en signifikans på .01. Validitet kräver att det som mäts är reliabelt, men 
det omvända gäller ej, då reliabiliteten i denna mening kan antas vara god kan därmed även 
ytterligare stöd hävdas åt de validitetsargument som har redovisats (Borg & Westerlund, 2007). 

 
Utöver den opublicerade test-retest analysen av reliabilitet, som presenterades ovan, har det 
även gjorts en ej publicerad item-analys för mätning av TKB-variablernas inre konsistens. Med 

inre konsistens menas att vad som eftersökes är ett mått på homogenitet för respektive variabel. 
För att få fram ett sådant mått korreleras varje fråga eller item i testet med samtliga frågor för 
samma variabel. Signifikanta positiva korrelationer indikerar vid sådan mätning att dessa mäter 
samma sak (Egidius, 2008). 

 
I den ej publicerade item-analysen deltog 103 studenter (K. Ledin, personlig kommunikation, 
05/13/2014). Av samtliga 110 frågorna i testet hade 105 av dessa signifikanta positiva samband 

på p < .01 nivån. Variabeln frågande kognition samt avvaktande beteende hade varsin fråga 
med positivt signifikanta korrelationer på p < .05 nivån. För variabeln intern kognition 
påvisades för två frågor ej signifikanta korrelationer, dessa var dock positiva och bidrar såtillvida 
om än ej signifikant. Variabeln styrande beteende hade för en fråga ej signifikant positiv 

korrelation, men kunde även denna sägas bidra om än ej signifikant. Reliabiliteten och den 
inre konsistensen för testet kan därmed sägas vara god.  
 

 Etiska överväganden. 
De etiska överväganden som har tagits i detta arbete har i huvudsak berört tre av de fyra 
forskningsetiska principer, som finns publicerade av Vetenskapsrådet (1990) för humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning, och som normalt sett gäller alla typer av studier inom 

psykologin. De fyra kraven eller etiska riktlinjerna är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
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Vid studiens genomförande fick samtliga respondenter reda på syftet med testerna de tog samt 

att deras medverkan var helt frivilig (informationskravet samt samtyckeskravet). 
Respondenterna fick även information om att all data som insamlades skulle vara anonym 
(konfidentialitetskravet). Enkäterna för respektive respondent gavs koder delvis i detta syfte 

samt för att möjliggöra korrelationsstudien (Vetenskapsrådet, 1990).  
 
Nyttjandekravet innebär att data insamlad från enskilda personer endast skall användas i den 
relevanta forskningen och liknande ändamål, där det kan anses vara etiskt berättigat 

(Vetenskapsrådet, 1990). Data från enkätinsamlingen användes enbart för detta examensarbete 
samt för att bygga vidare på den datamängd som tidigare har samlats in i syfte att validera och 
utveckla TKB. 

 
En bristande aspekt rörande dessa övergripande etiska principer skulle möjligen kunna 
återfinnas rörande samtyckeskravet. Detta då momentet delvis var inbäddat i deras kursplan, 
förvisso ej obligatoriskt, men av utbildande karaktär. Implicit kan därmed sägas att incitamentet 

för respondenterna att medverka inte var detta examensarbete, utan för deras lärande rörande 
personlighetstester samt deras nyfikenhet rörande resultaten de fick i relation till 
testpopulationerna.  
 

Fortsatt forskning 
För fortsatta studier i att validera TKB behöver framförallt 3 punkter nämnas och upprepas. 
 

 Faktoranalys behövs för att vidga den teoretiska förståelsen av TKB gentemot andra 
personlighetstester. Detta gjorde sig gällande i det här examensarbetet, då främst 

deskriptiva likheter kunde påtalas i förhållande till de samband som var signifikanta och 
logiska. 

 

 Det kan vara värdefullt att skapa en ny normgrupp av befintliga ledare för framtida 
jämförelser och valideringstest. Detta för att kunna säga något om testets samtida 

validitet eller bättre uttryckt det skulle kunna indikera vilka reaktionssätt som 
"eventuellt" framgångsrika ledare kan tänkas uppvisa i relation till de resultat de får på 
TKB.  

 

 Det skulle även vara intressant att pröva testet mot en grupp nytillsatta chefer/ledare 

och följa upp och bedöma deras framgång efter ett par år. Därmed skulle ett mått på 
prediktiv validitet kunna diskuteras gällande TKBs variabler 
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Bilaga 1. 

Tabell I. 

Signifikanta korrelationer mellan de normerade variablerna i TKB och Gordons personlighetsinventorium 

Variabel  Gordons      r 

Intern kognition Ledarskap/Verbalpåverkan  -.26* 
Intern kognition Känslomässig stabilitet  -.28*  

Frågande kognition Känslomässig stabilitet  .33* 
Frågande kognition Tillit/Förtroende för andra  .27* 
Ängslan  Ledarskap/Verbalpåverkan  -33* 

Ängslan  Känslomässig stabilitet  -.42** 
Ängslan  Nytänkande/Vetgirighet  -.29* 
Ängslan  Tillit/Förtroende för andra  -.31* 
Ängslan  Självskattningsindex  -.36** 

Styrande beteende Ledarskap/Verbalpåverkan  .34** 
Styrande beteende Sällskaplighet   .29* 
Styrande beteende Eftertänksamhet/Försiktighet -.35** 
Styrande beteende Självskattningsindex  .29* 

Stödjande beteende Sällskaplighet   -.28* 
Stödjande beteende Nytänkande/Vetgirighet  -.32* 
Stödjande beteende Tillit/Förtroende för andra  -.33* 

Stödjande beteende  Självskattningsindex  -.29* 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell II  

 
Visar signifikanta korrelationer mellan de normerade variablerna i TKB och NEO PI-R 

Variabel  NEO PI-R   r  

Extern kognition Vänlighet    -.29* 
Intern kognition Nedstämdhet   .27* 
Frågande kognition Irritationsbenägenhet  -.29* 
Frågande kognition Nedstämdhet   -.32* 

Frågande kognition Vänlighet    .30* 
Nyfikenhet  Öppenhet    .31* 
Nyfikenhet  Tankar   .29* 

Nyfikenhet  Ömsinthet   .27* 
Kampvilja  Känslomässig instabilitet -.34** 
Kampvilja  Nedstämdhet   -.31* 
Kampvilja   Självosäkerhet  -.36** 

Kampvilja  Stresskänslighet  -.27* 
Kampvilja  Utåtriktning  .33* 
Kampvilja   Tankar   -.26* 
Ängslan  Känslomässig instabilitet .45** 

Ängslan  Ångest   .40** 
Ängslan  Irritationsbenägenhet  .29* 
Ängslan   Nedstämdhet   .41** 

Ängslan   Självosäkerhet  .48** 
Ängslan  Stresskänslighet  .42** 
Ängslan  Öppenhet    -.27* 
Ängslan  Målmedvetenhet   29* 

Ängslan  Duglighet   -.32* 
Ängslan  Självdiciplin   -.30* 
Styrande beteende Känslomässig instabilitet  -.40** 

Styrande beteende Ångest   -.41** 
Styrande beteende Irritationsbenägenhet  -.26* 
Styrande beteende Nedstämdhet   -.41** 
Styrande beteende Självosäkerhet  -.48** 

Styrande beteende Impulsivitet   -.32* 
Styrande beteende Stresskänslighet  -.37** 
Styrande beteende Utåtriktning  .46** 

Styrande beteende Fantasi   -.35** 
Styrande beteende Estetik   -.29* 
Styrande beteende Tankar   -.37** 
Styrande beteende Värderingar   -.31* 

Styrande beteende Ömsinthet   -.29* 
Styrande beteende Eftertänksamhet  -.31* 
Stödjande beteende Känslomässig instabilitet  .37** 

Stödjande beteende  Nedstämdhet   .27* 
Stödjande beteende Stresskänslighet  .34** 
Stödjande beteende Utåtriktning  -.30* 
Avvaktande beteende Tankar   .28* 

*p< .05. **p< .01. Fet text indikerar NEO PI-Rs huvudvariabler 
 

 



 

 

Bilaga 2. 

 
Tabell III.  
 

Visar medelvärden, standardavvikelser samt minimum och max-värden för de normerade variablerna i 
TKB 

Variabel   Min Max M S 

Extern kognition  1 9 3.33 1.87 

Intern   1 8 5.05 1.89 
Frågande   3 9 6.55 1.97 
Nyfikenhet   2 9 5.21 1.87 

Kampvilja   1 6 3.53 1.29 
Ängslan   1 9 6.26 1.91 
Styrande beteende  1 9 4.28 2.24 
Informerande beteende  1 9 4.84 2.21 

Stödjande beteende  1 9 8.26 1.46 
Utredande beteende  3 9 6.6 1.62 
Avvaktande beteende  1 4 1.41 .86 

M-medelvärde, S-standardavvikelse 
 

 
Tabell IV.  
 
Visar medelvärden, standardavvikelser samt minimum och max-värden för NEO PI-R's huvudvariabler 

Variabel   Min Max M S 

Känslomässig instabilitet  26 78 51.83 12.75 
Utåtriktning   20 75 53.86 10.72 

Öppenhet   39 80 54.14 8.66 
Vänlighet   20 70 49.40 11.39 
Målmedvetenhet  24 72 50.95 11.24 

M-medelvärde, S-standardavvikelse 
 
Tabell V.  

 
Visar medelvärden, standardavvikelser samt minimum och max-värden för Gordons GPP-I 

Variabel   Min Max M S 

Ledarskap/Verbal påverkan  1 98 55.17 30.07 
Ansvar/Ihärdighet   5 94 57.45 24.87 
Känslomässig stabilitet   7 99 55.07 26.24 
Sällskaplighet   1 93 43.26 27.78 

Eftertänksamhet/Försiktighet  1 98 52.41 31.77 
Nytänkande/Vetgirighet  1 99 52.97 30.71 
Tillit/Förtroende för andra  3 99 53.47 28.65 

Energi    7 99 50.98 27.72 
Självskattningsindex  54 108 92.40 14.56 

M-medelvärde, S-standardavvikelse 
 
 
 

 



 

 

Bilaga 3. 

 
Tabell VI. 
 

Korrelationer för råpoäng samt normerade poäng mellan variablerna inom TKBs huvudvariabler  

Huvudvariabel Variabel       r 

                             Normerade/Råpoäng 

 
Kognition Extern kognition Intern kognition -.43**/-.49** 

 Extern kognition Frågande kognition -.59**/-.63** 
 Intern kognition Frågande kognition -.39**/-.38** 
 
Emotion Nyfikenhet  Kampvilja  -.51**/-.51** 

 Nyfikenhet  Ängslan  -.65**/-.70** 
 Kampvilja  Ängslan  -.19/-.25 
  

Beteende Styrande  Informerande  .04/.05 
 Styrande  Stödjande  -.35**/-.46** 
 Styrande  Utredande  -.45**/-.40** 
 Styrande  Avvaktande  -.43**/-.46** 

 Informerande  Avvaktande  -.54**/-.56** 
 Informerande  Stödjande  -.25/-.39** 
 Informerande  Utredande  -.14/-.19 

 Stödjande  Utredande  -.09/-.21 
 Stödjande  Avvaktande  .24/.25 
 Utredande  Avvaktande  .06/-.04 

**p< .01. 
 
Tabell VII.  

 
Signifikanta korrelationer mellan samtliga normerade variabler i TKB 

Variabel-TKB      r 

Kampvilja-Styrande beteende  .43** 
Kampvilja-Informerande beteende  .37** 

Kampvilja-Avvaktande beteende  -.39** 

**p< .01. 
 


