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Sammanfattning 

Ledin (2002) har skapat ett arbetspsykologiskt ledarskapstest där han använder sig av olika 

scenarion för att beskriva olika påståenden. Syftet med mitt arbete är att validera Ledins 

faktornamn genom att jämföra de faktornamn Ledin använt, med de faktornamn jag skapat 

genom en begreppsanalys. Finns det några likheter respektive skillnader mellan faktornamnen? 

Detta undersöktes med en kvalitativ enkät som besvarades av tio studenter. Försökspersonen 

fick ange ett gemensamt begrepp för ett antal punkter som berörde en ledares reaktioner i en 

störd mötessituation. Elva uppsättningar punkter med reaktioner skulle förses med varsitt 

begrepp. De föreslagna begreppen analyserades med hjälp av Svenska akademins ordbok för att 

finna den ursprungliga betydelsen. När begreppen sammanställts var ett faktornamn funnet. 

Tre faktornamn motsvarar kognitioner, tre faktornamn motsvarar emotioner och fem 

faktornamn motsvarar beteenden. Ledins och mina faktornamn har liknande betydelser, 

skillnader gäller hur smala betydelserna är och de påverkas även av att en betydelse beror av 

situation och miljö. Därmed är Ledins (2002) faktornamn validerade. 

 

       Nyckelord: Beteende, Kognition, Emotioner, Störningar 

  



 
 

 
 

Abstract 

Ledin (2002) has created a work psychological leadership test where he uses different scenarios 

to explain different statement. The purpose of my work is to validate Ledin’s factor names by 

comparing the factor names used by Ledin with those created by me through a concept 

analysis. Are there any similarity or difference between the factor names? This was examined 

with a qualitative questionnaire that was filled in by ten students. The subject was asked to 

suggest a common concept for a number of statements concerning leader’s in a disturbed 

meeting situation. Concepts were assigned to eleven sets with reactions. The concepts were 

analysed with Svenska akademins ordbok in order to identify the original definitions. When 

the concepts had been compiled a factor name was specified. Three factor names correspond 

to cognitions, three correspond to emotions and five factor names correspond to behavior. 

Ledin’s and my factor names have similar meanings, the differences have to do with how 

narrow the meanings are and they are also affected by the impact on a meaning from the 

situation and context. Thus, Ledin’s (2002) factor names are validated.  
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Inledning 

Ledarskap definieras många gånger som den process där en människa påverkar andra 

människors beteenden och attityder (Ledin, 2002). När gruppen uppnår de mål som är 

uppsatta med hjälp av ledaren är ledarskapet effektivt (Ledin, 2002).  

       Oftast styrs vi människor av känslor när vi fattar beslut (Brown, George-Curran, & Smith, 

2003), det vill säga känslor påverkar hur vi tänker (Baron & Branscombe, 2014, s. 94,82) och 

våra tankar påverkar i sin tur hur vi bemöter andra och vilka beslut vi fattar. Känslor beskrivs 

som en sinnesrörelse, upplevelse av lust eller olust, en intuitiv uppfattning enligt Svenska 

akademins ordlista (2015). Baron och Branscombe (2014, s.83) tar också upp att känslor syns i 

våra ansikten, för att vi ska kunna förstå varandra och kunna läsa av andras känslor. Det finns 

fem grundkänslor enligt Baron och Branscombe (2014, s.83), vilka är ilska, rädsla, lycka, avsky 

och att vara ledsen. Men vi visar många fler känslor genom att mixa dessa. Hwang, Lundberg 

och Smedler (2012, s.79) beskriver känslor som något vi människor behöver för att kunna 

överleva. 

       Att leda en arbetsgrupp kan göras på olika sätt däribland genom ”karismatiskt ledarskap" 

(Sharma & Grant, 2011), där fokus ligger på ledaren som individ och dennes drag. Ett 

"karismatiskt ledarskap" beskriver även Ledin (2002) som en karismatisk ledare, där egenskaper 

gör ledaren framgångsrik. Detta är en typ av egenskapsmodell, där man antar att förmågan att 

leda förvärvas i barndomen eller går i arv (Ledin, 2002). Colbert, Judge, Choi, och Wang 

(2012) som utgick ifrån denna syn på ledarskap, det vill säga egenskaper som är medfödda, såg 

ett samband mellan ledarskap, personlighet och gruppens framgång. Dock ifrågasätts detta 

”karismatiska ledarskap” av andra forskare (Heide, Johansson, & Simonsson, 2015; Wheelan, 

2016) som menar att ledarskapsförmågor inte behöver vara medfödda, för att en ledare ska 

kunna utföra ett bra och framgångsrikt arbete. 

       Integrerat ledarskap (Pauchant, 2005) är en ledarskapsmodell där fokus ligger på personers 

upplevda verklighet, den externa och interna verkligheten och även individuell eller kollektiv 

verklighet. Det ger fyra axlar som alla påverkar individen och processen att leda en grupp. 

Pauchant (2005) tar också upp att många forskare vill byta ut ordet ”följare”, då det enligt 

ordets mening betyder att gruppen följer ledaren, det vill säga att ledaren handlar och gruppen 

reagerar. Men enligt ett integrerat ledarskap intar ledaren en påverkande och utvecklande roll, 

och gruppen består av exempelvis ”medarbetare” i stället för ”följare”. 

       Transformerat ledarskap (Bell’e, 2014) är även den en ledarskapsmodell där fyra 

dimensioner beskriver ledaren, däribland att ha förmågan att motivera de anställda att 

ifrågasätta och se problem ur andra perspektiv, att som ledare kunna delge sin vision, att de 

anställda kan identifiera sig med ledaren, och slutligen att kunna coacha gruppen.  

       Det kan vara så att medarbetare och gruppledare upplever att deras prestationer inte 

uppmärksammas, eller så upplever personerna att de blir behandlade orättvist. Denna 

upplevelse av oförrätt, kan leda till att gruppledaren eller medarbetarna i sin tur behandlar 

kollegor eller personalgruppen på samma sätt enligt Liu, Chiang, Fehr, Xu, och Wang (2017). 

Men å andra sidan, känner sig gruppledaren eller medarbetarna uppskattad och upplever att de 

behandlas rättvist, kan det åt motsatt håll ge ovanligt positiva effekter (Liu et al., 2017) för både 

medarbetare och organisation. Av denna anledning är det viktigt att behandla alla rättvist enligt 

Liu et al., (2017).  

       Att uppleva som medarbetare att man mår bra, känner tillhörighet och känner sig bra, gör 

att medarbetare och gruppledare känner sig starkare, prestationerna ökar och 

sammanhållningen i gruppen stärks ( Fransen, Haslam, Steffens, Vanbeselaere, De Cuyper, & 

Boen,  2015; Meneghel, Salanova, & Martinez, 2016). 
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       Effekten av ett destruktivt beteende ifrån ledare kan få stora konsekvenser vad gäller 

prestation, psykiskt mående och ekonomi (Pyc, Meltzer, & Liu, 2017; Townsend, Phillips, & 

Elkins, 2000; Webster, Beehr, & Christiansen, 2010). Destruktiva beteenden hos en ledare gör 

mest troligt att den anställdes positiva känslor inför arbetet minskar. Rollkonflikter kan uppstå, 

prestationen blir sämre, engagemanget minskar och även tillfredställelsen minskar. Som en 

konsekvens av detta kan oro och depressiva symptom framträda hos medarbetare. Detta kan 

även leda till att den anställde slutar ha företaget i åtanke vad gäller regler, och att beteendet 

försämras mot företag och chefer. Den anställde kan börja göra färre saker som är till fördel för 

företaget, som att vara lojal, och i stället gör saker som är till fördel för personen själv. 

Företaget uppfattas som mindre viktigt (Pyc et al., 2017).  

       Vikten av att anställda känner sig uppskattade, rättvist behandlade, behövda och delaktiga 

är alltså tydlig. För att en ledare eller medarbetare ska kunna förmedla hur de känner eller vad 

de behöver behövs god kommunikation och ett gott samarbete. För att uppnå god 

kommunikation krävs det att orden vi använder är av rätt betydelse, både vad gäller personlig 

kommunikation och kommunikation via forskningsartiklar och litteratur.  

       Forskaren Kjell Ledin (2002) vid Luleå tekniska universitet har konstruerat och utvecklat 

ett arbetspsykologiskt TKB- test som mäter hur mötesledare Tänker (kognition), Känner 

(emotioner) och Beter sig när störningar uppstår i en mötessituation. Ledin (2002) samlade in 

data från ett större antal försökspersoner genom kvalitativa enkäter där svar gavs på hur ledare 

känner, tänker och beter sig då störningar uppstår i en mötessituation. Svaren kategoriserades 

och etiketterades med faktornamn. Ledin önskar genomföra validering av faktornamnen i 

testet. Jag kommer att utföra en begreppsvalidering för att på nytt finna faktornamn som kan 

jämföras med Ledins (2002) faktornamn. 

Ledins (2002) arbetspsykologiska TKB- test (ledarskapstestet) 

De påståenden som Ledins (2002) enkät bestod av var redan vetenskapligt validerade (Howitt, 

2013; McQueen & Knussen, 2013) och beprövade så att de undersöker det som avses. Ledins 

(2002) enkät (se bilaga 3) var uppbyggd på så vis att ett scenario beskrevs högst upp på en sida. 

Enkäten bestod av 11 scenarion, ett scenario på vardera sida. Under scenariot följde ett antal 

punkter som beskrev olika reaktioner. De innefattade tre sätt att känna, tre sätt att tänka och 

fem beteenden. Ledins (2002) försökspersoner hade till uppgift att välja ut ett sätt att tänka, ett 

sätt att känna och ett sätt som de skulle handla på om de skulle utsättas för scenariot som 

beskrivits. I Ledins (2002) enkät finns ett återkommande mönster, dvs, på varje sida 

återkommer ett sätt att tänka, ett sätt att känna eller ett sätt att göra. Exempel på alternativ att 

tänka som återkommer vid olika scenarion: ”Att tystnaden beror på gruppen”, ”Att en 

medarbetare i gruppen inte tar uppgiften på allvar” och ”Att gruppen inte är motiverad att 

arbeta effektivt just idag”. Ledin har beteckningen externa kognitioner på detta tankesätt. För 

att i efterhand kunna gruppera dessa och ge dem en lämplig titel som representerar tanken har 

de fått beteckningen A. Jag har sammanställt alla A:n, B:n och C:n och så vidare, för att på 

detta sätt hjälpa Ledin att finna lämpliga beteckningar, det vill säga faktornamn som beskriver 

dessa olika sätt att tänka, känna och göra. Ledin har redan funnit beteckningar, dvs, 

faktornamn som han tycker beskriver tankarna, känslorna eller handlingarna men vill nu ha 

hjälp att validera dessa faktornamn.  

       De faktornamn Ledin (2002) använt är A- Externa kognitioner (yttre tankar), B- Interna 

kognitioner (inre tankar), C- Frågande kognitioner (frågande tankar). Kognitioner är ett annat 

ord för tankar (Hwang, et al. 2012, s. 59). Dessa tre faktornamn beskriver tankar en 

gruppledare kan tänka under en händelse. 

       D- Nyfikenhet/intresse, E- Kampvilja, F- Ängslan. Dessa tre faktornamn handlar om 
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olika emotioner en gruppledare kan känna vid en händelse utifrån Ledins (2002) avhandling. 

       a- Styra, b- Informera, c- Stödja, d- Utreda och e- Avvakta. Dessa fem faktornamn 

beskriver olika beteenden hos en gruppledare vid en händelse.  

       Ledin (2002) förklarar att begreppet Styra motsvarar auktoritärt ledarskap och har ett 

positivt samband med observationer av självständighet, dominans, säljande förmåga och 

ihärdighet. Ledin förklarar vidare att begreppet stödja motsvarar demokratiskt ledarskap, och 

begreppet avvakta motsvarar låt gå- ledarskap. Resultatet tyder på att dessa ledare som har en 

tendens att vara avvaktande inte är så dominanta/verbalt påverkande och har en sämre 

självuppskattning/självbild, gruppledarna är liksom inte så nytänkande/vetgiriga. Informera har 

även det ett positivt samband med observationer av självständighet, dominans säljande förmåga 

och ihärdighet (Ledin, 2002).  

       Ledin (2002) tolkar resultatet som att det finns två sätt att hantera händelser som uppstår 

under ett gruppmöte, antingen genom att stödja, styra eller utreda händelsen eller att 

gruppledaren undviker att ta tag i händelsen genom att ”informera bort” problemet eller 

avvaktar. För att stärka Ledins (2002) resultat behöver detta bekräftas och därav är min 

begreppsvalidering av vikt.  

Syfte och frågeställning 

Syftet är att validera Ledins (2002) faktornamn genom att jämföra de faktornamn jag skapat, 

med Ledins (2002) faktornamn, och frågeställningen utifrån syftet är: Vad finns det för likheter 

respektive skillnader mellan mina faktornamn och Ledins (2002) faktornamn? 

 

Metod 

Enkäten 

Enkäten innehöll 11 sidor där varje sida beskrev en störd mötessituation: ”Föreställ dig 

följande situation: I ett gruppmöte uppstår en händelse som hindrar gruppledaren att 

tillsammans med sina medarbetare genomföra mötet på ett bra sätt. Gruppledaren kan i denna 

situation tänka på följande sätt”  Efter beskrivningen följde 10 punkter om reaktioner hos 

ledaren. Reaktionerna kunde gälla hur ledaren tänker, känner eller beter sig. Försökspersonens 

uppgift var att sätta en rubrik som sammanfattade punkterna med påståenden på svenska, men 

gärna också på engelska.  

       En sida i min enkät behandlar antingen en tanke, en känsla eller ett beteende: 

”Mötesledaren kan tänka på följande sätt i denna situation.” Eller ”mötesledaren kan Känna på 

följande sätt i denna situation”. Eller ”mötesledaren kan göra på följande sätt i en 

mötessituation:”. Detta till skillnad från Ledins enkät som berör de olika sätten att tänka, känna 

och göra på varje blad. 

       Jag har samlat alla punkter, alla A:n, exempelvis på en sida i enkäten och alla B:n på nästa 

sida och så vidare fram till sida e. Den aktuella tanken, känslan eller beteendet är av betydelse i 

enkäten. Detta till skillnad från Ledin (2002) som har A-e på alla sidor i enkäten och där 

scenariot är av betydelse.  

       Mina punkter avvek även från Ledins på så sätt att varje punkt kopplades samman med ett 

scenario. Vid exempelvis en punkt på sida C om tankar skrev jag: ”Det är andra mötet. En av 

medarbetarna gör entré en kvart efter mötets början. Fastän medarbetaren gjorde så även vid 

det tidigare mötet är det ingen som säger något.” har Ledin punkten; ”Jag känner mig retad”. 

Den utvecklade jag till: ”jag känner mig retad när en medarbetare ofta är sen”. Jag har gjort 



4 
 

 

detta för att ett beteende, tanke eller känsla kan ha olika betydelse beroende på händelse eller 

situation. 

Pilotstudie 

I en pilotstudie presenterade jag varianter av ett scenario där layouten varierade. 

Försökspersonen fick ange vilken version som var lättast att läsa. Den versionen valdes sedan 

som mall för enkäten. I en annan pilotstudie genomförde jag utdelning av enkäten och 

tillhörande presentation. Detta genomfördes vid tre tillfällen för två försökspersoner.  

Försökspersoner 

Försökspersonerna bestod av tio studenter som läste ett utbildningsprogram i psykologi vid 

Luleå tekniska universitet. Studenterna läste sin fjärde termin på programmet psykologi, 

kandidat. 

Procedur 

Försökspersonerna satt i ett stort ljust klassrum med bänkar grupperade i halvcirklar. Jag hade 

vid lektionen innan informerat om att jag skulle dela ut en enkät. Försökspersonerna fick då 

möjlighet att fundera över om de ville medverka. Försökspersonerna informerades om att 

undersökningen skulle ta 20 minuterna. Lektionen var förlagd på eftermiddagen. 

       Jag var närvarande då enkäten delades ut som stöd. Innan enkäten delades ut förklarade 

jag hur enkäten skulle besvaras (se bilaga 2). Försökspersonerna informerades om att de när 

som helst fick lämna rummet enligt Vetenskapsrådets riktlinjer. Försökspersonerna 

informerades också om att de är helt anonyma, inga namn skulle skrivas på enkäten och de 

behövde inte besvara alla sidor. De fick också information om återkoppling och kontakt.  

       Jag förklarade att jag skulle skriva ett examensarbete på kandidatnivå. Vidare berättade jag 

att syftet med enkäten var att finna gemensamma begrepp för de olika punkterna som enkäten 

presenterade. Försökspersonerna kunde bidra genom att skriva ner vad de själva finner för 

begrepp som på bästa sätt sammanfattar påståendena. Jag berättade även att det skulle ta ca 15 

minuter att besvara enkäten. 

       Försökspersonerna instruerades att vända blad efter en minut, detta för att de inte skulle 

tänka för länge och för att kunna hålla tiden som var avsatt. Den som blev färdig innan en 

minut skulle vänta tills jag sa till. När en minut gått sa jag: ”Nu har det gått en minut, nu kan 

ni vända blad, för att sammanfatta nästa situation med ett ord.” 

Bearbetning och analys av data  

Den beteckning jag fick fram genom en begreppsanalys av enkätsvaren benämner jag faktor, 

eller att det är ett faktornamn. Det vill säga att det är en faktor som beskriver och även 

innehåller företeelserna som punkterna på sidan beskriver. Jag fick fram elva faktornamn för de 

elva sidorna enkäten innehöll, och varje sida betecknade jag med en bokstav. Enkäten bestod 

alltså av elva sidor med beteckningarna A till e. 

       Scenario A, B och C berör kognitioner. Scenario D, E och F berör emotioner och 

scenario a-e berör beteenden. På varje sida i enkäten stod bokstavsbeteckningen för scenariot 

skrivet i nedre, högra hörnet för att underlätta analysen. 

       För att göra mig familjär (Howitt, 2013; McQueen & Knussen, 2013) med mitt material 

analyserade jag materialet personligen. 

       Svaren med förslag på rubriker/begrepp klipptes bort från enkäten och sorterades efter de 

elva olika sidorna: A, B, C, D, E, F, a, b, c, d och e. Jag hade slutligen elva olika sidor, sida A 

till e med tio begrepp (enkätsvar), ett från varje försöksperson på varje sida.  

       Enkätsvaren analyserades först med begreppsanalys (Friberg, 2017, s. 109). Sedan sökte jag 
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mönster där begreppen kunde kopplas samman, eller mönster i hur de avvek från varandra. Jag 

analyserade begreppen (enkätsvaren) genom att läsa Svenska akademins ordlista (2015) och 

Svenska akademins ordböcker. Jag använde även kurslitteratur eller forskningsartiklar för att se 

hur begreppen har använts i andra sammanhang, då jag använt dessa källor har jag gjort ett 

referat. Genom att göra detta kunde jag urskilja begreppens betydelse och hur de tidigare har 

använts.  

       Eftersom begreppen hade en tendens att skilja i betydelse och även kunde ha en mycket 

bred betydelse, jämförde jag begreppen med scenariot i enkäten. 

       De faktornamnen som jag fick fram genom begreppsanalysen (Friberg, 2017, s. 109) 

jämfördes sedan med Kjell Ledins faktornamn, för att se likheter respektive skillnader.   

        

Resultat 

Försökspersonernas svar var svenska förutom teamwork, mindfulness och workshop, men då 

orden används och har betydelse i svenska språket räknar jag dessa som svenska ord. Tre 

begrepp är borttagna då de inte går att tyda och fyra begrepp var inte ifyllda av olika 

försökspersoner. Vissa enkätsvar innehöll två begrepp för samma scenario. En försöksperson 

hade angett begreppet osäkerhet på fem av de elva sidorna, men jag valde att inkludera svaren 

då de sex återstående begreppen varierade.  

       De insamlade begreppen varierar mycket i betydelsen för ett och samma scenario därav 

har scenariot varit betydande i val av riktning i analysen. 

       Faktor A, B och C handlade om och efterfrågade tankar hos ledaren. Faktor D, E och F 

handlade om och efterfrågade känslor hos ledaren. Faktor a, b, c, d och e beskrev och 

efterfrågade ett beteende hos ledaren.  

Faktor A, påbörda 

Faktorn för att sammanfatta tankarna på sida A enligt min bedömning är påbörda. Påbörda 

uppkommer från begreppet skylla ifrån sig. Anledningen till att jag inte valde begreppen skylla 

ifrån sig, skuldbelägga, klandra eller beskylla är att dessa begrepp finns med i betydelsen av att 

påbörda någon (Svenska akademins ordbok, 1952, s. 2728-2730). Påbörda betyder att 

personen i fråga lägger en börda på någon, påbörda betyder också betunga med, likaså att 

personen beskyller, klandrar och lägger skuld på andra enligt Saob (1952, s. 2728-2730).  

       De olika punkterna vid scenario A berörde att gruppledaren kan tänka att medarbetarna är 

respektlösa och har låg empati, de anställda har personliga problem eller är missnöjda och att 

gruppen inte tar uppgiften på allvar. 

       Gruppledaren kan tänka på följande sätt enligt enkätsvaren, då en händelse uppstår under 

en mötessituation: Osäkerhet (2 svar), kommunikation, oseriöst, negativt/skylla ifrån sig, 

teamwork, problemlösning och samarbetssvårigheter. 

       Osäkerhet betyder att någon är otrygg, känner sig hotad eller rädd enligt Saob (1952, s. 

1537-1540) och hör till påbörda på så vis att osäkerheten kan vara en grund till att påbörda 

någon skuld men det är inte den huvudsakliga tanken, liksom med begreppet negativt. En 

negativ attityd är en inställning och en förutfattad mening om något som grundar sig på 

tidigare erfarenhet och värderingar (Hwang, Lundberg, & Smedler, 2012: s. 286). Samma 

försöksperson skrev skylla ifrån sig och negativ, så jag tolkar det som att det finns ett samband 

och att dessa två begrepp utmynnar i samma betydelse. Det vill säga att mötesledaren är negativ 

vilket resulterar i att denne skyller ifrån sig. Osäkerheten och den negativa attityden leder till 

tankarna ledaren har, att problem som uppstår är gruppens fel.  

       Kommunikation är en förbindelse eller ett samtal enligt Saol (2015) och är en 
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förutsättning för att kunna genomföra mötet. En dålig kommunikation skulle kunna ligga 

bakom ledarens tankar om gruppen, men utifrån vad som är sammanfattat på enkät A är det 

ledarens tendenser att lägga skuld på gruppen som genomsyrar. Detta leder till begreppen 

teamwork, problemlösning och samarbetssvårigheter. Det kan tänkas att gruppledaren tänker 

att gruppen behöver teamwork och hjälp med problemlösning eller har samarbetssvårigheter, 

vilket stärker påbörda på så vis att det är ytterligare tre företeelser som gruppledaren belastar 

gruppen med. Begreppet oseriös kan enligt min uppfattning även tänkas betyda något 

liknande, att gruppledaren tänker att gruppen eller situationen är oseriös och som innan blir 

det även en företeelse som läggs gruppen till last. Jag har ovan tittat på de begrepp som på 

något sätt stärker min analys av att påbörda är rätt ord för att beteckna faktor A.  

       Det finns även begrepp eller delar av begrepp med betydelse i annan riktning, som 

exempelvis begreppet oseriös. Om gruppledaren tycker att situationen under mötet är oseriös 

eller ointressant är inget som framgår av enkäten. Även att ta hänsyn till är att oseriös skiljer sig 

från begreppet påbörda på så vis att påbörda handlar om vad personen i fråga belastar personer 

i omgivningen med, och om det är intressant eller ej har inte med saken att göra, om man 

tolkar begreppet på detta sätt vill säga. Teamwork, problemlösning och samarbetssvårigheter 

kan tolkas som att det är något chefen och gruppen gör eller behöver göra, det vill säga att det 

inte är en tanke utan rör sig om beteende och tolkas då som ointressanta för vilken tanke som 

kan sammanfatta faktorn. 

       Slutsatsen är att mötesledaren tänker att problemen som uppkommer beror på gruppen. 

Påbörda är det begrepp som passar för att beskriva denna tanke och är ett annat ord för skylla 

ifrån sig. Begreppen osäkerhet och negativt kan tänkas ligga bakom tanken att påbörda 

gruppen. Kommunikation, teamwork, problemlösning, samarbetssvårigheter och oseriös kan 

ses som andra företeelser som mötesledaren beskyller arbetsgruppen för. Dessa fem sistnämnda 

begrepp kan även ses som något gruppen och ledaren gör och blir därför begrepp som är 

irrelevanta då det som efterfrågas för att namnge faktorn är tankar.  

Faktor B, självkritisk 

Faktorn, enligt min bedömning, för att sammanfatta tankarna på sida B är självkritisk. Tre 

enkätsvar innehöll begreppet självkritisk. En person som är självkritisk riktar kritik mot sig själv 

enligt Saob. 

       De olika punkterna vid scenariot B kan sammanfattas på följande sätt: att gruppledaren 

kan tänka att skulden ligger på denne som ledare vad gäller uppmärksamhet till gruppen eller 

enskilda individer och även bristande ledarskap. 

       Gruppledaren kan tänka på följande sätt enligt enkätsvaren, då en händelse uppstår under 

en mötessituation: Självkritisk (tre svar), osäkerhet (två svar), reflekterande, målfokusering, 

motivation, terapi och ledarskap. 

       Då mötesledaren enligt vad som beskrivs i enkäten lägger den största skulden och kritiken 

på sig själv när händelser uppstår är självkritisk den tanke som på bästa sätt beskriver faktorn. 

Två enkätsvar hade begreppet osäkerhet. Att vara osäker beskrivs som en person som är rädd 

och otrygg i situationen enligt Saob (1952, s. 1537-1540). Enligt min bedömning är det en 

anledning och grund till dessa självkritiska tankar. Att vara självkritisk är resultatet av 

osäkerheten och är därför det begrepp som passar bättre. Tankar om motivation och 

målfokusering kan vara faktorer i mötesledarens liv som bidrar till att kraven blir för höga att 

uppfylla vilket kan bidra till ledarens tendens att kritisera den egna personen.  

       Mötesledaren tänker möjligtvis kring ledarskap, lägger en värdering i vad som är ett bra 

eller ett dåligt ledarskap. Dessa tankar och värderingar kring ledarskapet påverkar ledaren och 

dennes ledarskap. Men enligt betydelsen av begreppet ledarskap, som beskriver en person som 
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leder en verksamhet (Saol, 2015), är ledarskap något ledaren gör och inte något ledaren tänker. 

Det är dessutom ett begrepp med en mycket bred betydelse. Ett specifikt ledarskap hade varit 

av större intresse, av denna anledning blir begreppet irrelevant för beskrivningen av faktorn. 

       Däremot är Reflekterande en tanke, som betyder att personen det gäller återspeglar och 

är eftertänksam och tänkande enligt Saol (2015). Om mötesledaren är reflekterande eller inte 

är dock inte väsentligt för faktorn då det inte är den tanken som är mest framträdande, 

dessutom framgår det inte om mötesledaren återspeglar till gruppen eller inte vid händelser. 

Detta gäller även målfokusering, det vill säga fokus på målet, om gruppledaren fokuserar på 

målet framgår ej. Motivation är system av motiv och en drivkraft enligt Saol (2015) och vad 

gruppledaren har för motiv är inget som går att avläsa av enkäten. Angående begreppet terapi 

skulle det kunna vara så att gruppledaren behöver terapi, och är möjligen det försökspersonen 

syftade på, men det är inget som beskriver faktorn.  

       Slutsatsen är att mötesledaren lägger skulden och kritik på sig själv då problem uppstår. 

Tre enkätsvar innehöll begreppet självkritisk vilket passar för att sätta som rubrik till faktorn då 

betydelsen av självkritik är tendensen att lägga skuld och kritik på den egna personen. 

Osäkerheten ligger till grund för tankesättet. Tankar om motivation, målfokusering och 

ledarskap kan bidra till att kraven upplevs för höga vilket stärker tendensen att vara kritisk. 

Reflekterande speglar inte innehållet hos faktorn. Ledarskap, målfokusering och motivation är 

inte tankar utan något som leder till tankar och enligt innehållet av faktor B, irrelevant. Terapi 

är en sjukdomsbehandling (Saol, 2015), ej en tanke. 

Faktor C, tänkande  

Tänkande/tankar är den faktor som på bästa sätt speglar innehållet av punkterna på sida C. 

Tänkande och tankar betyder att personen återspeglar vad som händer, är eftertänksam och 

reflekterande. Tankar är ett resultat av tänkande enligt Saol (2015) och personen som utför 

tänkandet behöver fundera noga och överväga, ägna sig åt tankeverksamhet enligt Saol (2015). 

       De olika punkterna vis scenario C kan sammanfattas på följande sätt: Att gruppledaren 

undrar vad händelserna som uppstår under mötet beror på, finns det någon orsak? 

Gruppledaren undrar också vad medarbetarna tänker eller känner. 

       Gruppledaren kan tänka på följande sätt enligt enkätsvaren, då en händelse uppstår under 

en mötessituation: Tänkande/tankar, kommunicera, osäkerhet (två svar), oro, problemlösning, 

demokrati, demokratisk? Engagemang och workshop.  

       Tänkande/tankar är något som kan beskriva faktorn då mötesledarens tankar beskrivs som 

undrande, utforskande och reflekterande. Det kan vara så att mötesledaren funderar på om 

gruppen behöver Kommunicera bättre och då stärker detta begreppet tänkande. Begreppet 

demokrati som fick två svar, står för betydelsen medbestämmande, vilket kan vara något 

gruppledaren vill uppnå genom att tänka och fundera då problem uppstår. Reflekterande är 

också ett begrepp som skulle passa bra att använda som rubrik till faktorerna då det betyder att 

tänka och återspegla (Saol, 2015), detta återspeglar innehållet i faktorn. Dock, att ta hänsyn till 

är att det inte framgår i enkäten om mötesledaren återspeglar sina tankar till personalgruppen. 

Reflekterande är dessutom inget begrepp som går att finna bland enkätsvaren och väljs därför 

bort. Att tänka tyder på ett engagemang och ett intresse från gruppledarens sida.  

       Men demokrati och engagemang är inte tankar och kan därför inte sammanfatta tankarna 

på enkät C. Det leder till återstående begrepp och sådant som för åt ett annat håll i 

enkätsvaren. Tänkande är bra för att uppnå de rätta förutsättningarna att lösa problem, men 

problemlösning är inte den tanke faktorn beskriver, problemlösning är även en handling ingen 

tanke. Reflekterande och undersökande är en förutsättning och grund för bra kommunikation, 

och som jag beskrev ovan är kommunikation ett verktyg för att överföra information och föra 
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samtal (Saol, 2015), men inte en tanke som beskriver faktorerna. Om personen är osäker eller 

orolig, framgår inte av innehållet av blad C. Workshop som är ett möte är något man kan göra 

det vill säga inte en tanke.  

       Slutsatsen är att dessa begrepp ovan, demokrati, engagemang, problemlösning, 

kommunikation eller workshop inte är tankar vilket återspeglar att tänkande är det begreppet 

som på bästa sätt beskriver betydelsen av faktorn då det är en tanke, dessutom beskriver 

begreppet tänkande samma sak som beskrivs i enkäten. Kommunikation eller demokrati kan 

vara något gruppledaren vill uppnå genom att tänka. Om personen är osäker eller orolig 

framgår inte av vad som beskrivs i enkäten.  

Faktor D, entusiasm och sympatisk 

Faktorerna för att sammanfatta betydelsen av känslorna på sida D är enligt min bedömning 

Entusiasm och sympati. Entusiasm betyder iver, glöd, hänförelse, förtjusning, liv och lust, 

hängivenhet, kärlek, livligt intresserad och passionerad (Saol, 2015). Sympati betyder välvillig 

förståelse, gillande, hysa tillgivenhet, att gruppledaren går bra ihop med arbetsgruppen och har 

samma ståndpunkt. Att vara sympatisk beskrivs också som en person som kan leva sig in i vad 

andra upplever på grund av inlevelse och medkänsla (Saob, 2002, s. 15557-15565). 

       De olika punkterna vid scenario D kan sammanfattas på följande sätt. Gruppledaren 

känner sig entusiastisk, förväntansfull och nyfiken på gruppen och vad de har att säga då en 

händelse uppstår under ett möte, känner sympati och medkänsla för medarbetarna. 

Gruppledaren stimuleras av händelser och ser dem som utmaningar.  

       Dessa begrepp passar bäst att sätta som rubrik till vad faktorn beskriver enligt enkätsvaren: 

Empati (två svar), sympatisk, entusiasm, engagemang, positivitet, positivitet/lagarbete, 

medmänniska, spionera och demokratisk. 

       Empati fick två svar och betyder att ha en förmåga att leva sig in i andra människors 

känslor (Saol, 2015), vilket gruppledaren har då enkäten beskriver att gruppledaren känner 

sympati och medkänsla för medarbetarna. Att kunna leva sig in i vad arbetsgruppen upplever 

är också något som även beskrivs inom betydelsen av att vara sympatisk. Sympati stämmer av 

denna anledning in bättre på beskrivningen av faktorn och empati stärker betydelsen. 

Engagemang, som betyder att intressera sig för något (Saol, 2015), går in under betydelsen av 

entusiasm då man är engagerad om man är entusiastisk (Saol, 2015). Positivitet, likaså, 

gruppledaren känner sig positiv och engagerad. Demokrati skulle kunna tolkas som att ledaren 

känner sig demokratisk, det vill säga enligt betydelsen av ordet, att gruppen får vara med och 

bestämma.   

       Medmänniska är ingen känsla, människor runt oss är medmänniskor (Saol, 2015). 

Lagarbete är ingen känsla utan en samverkande grupp (Saol, 2015). Spionera, spana, ett ord 

som betyder att skaffa sig upplysningar i hemlighet (Saol, 2015) och demokrati som beskrivs 

som ett folkvälde och medbestämmande (Saol, 2015) är inte heller känslor och av denna 

anledning irrelevanta.  

       Slutsatsen av detta är att Entusiasm och Sympati passar bäst för att beteckna faktor D. 

Betydelsen av empati går in i betydelsen av sympati. Engagemang och positivitet går in under 

betydelsen av entusiasm. Av denna anledning stärks dessa begrepp. Demokrati som betyder 

medbestämmande, skulle kunna tolkas som en tanke eller en handling. Egenskaperna av 

begreppen engagemang och sympati leder mest troligt till medbestämmande men är inte 

känslan för att beskriva faktorn. Medmänniska, lagarbete och spionera är handlingar, ej känslor. 

Faktor E, irritation 

Faktorn för att sammanfatta känslorna på sida E är enligt min bedömning irritation, irritation 
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fick två svar och betyder att gruppledaren känner sig retad och har en retad sinnesstämning, är 

lätt förargad och störd (Saol, 2015). Begreppet lättirriterad har samma betydelse och går in 

under begreppet irritation.  

       De olika punkterna vid scenario E kan sammanfattas på följande sätt. Gruppledaren 

känner sig utmattad, störd, retad, arg och irriterad då händelse uppstår under ett gruppmöte. 

Gruppledaren känner även kampvilja och missnöje vid dessa händelser. Gruppledaren känner 

ansvar vid tystnad.  

       Dessa begrepp passar bäst att sätta som rubrik för att sammanfatta vad som beskrivs: 

Irritation (två svar), lättirriterad, känslor, dåligt tålamod, vantrivsel, stress, överambitiös, 

ofokuserad och mindfulness. 

       En känsla är det jag är ute efter, det vill säga en specifik känsla så begreppet känsla blir för 

brett att ha som titel. Irritation är en känsla så begreppet känslor stärker betydelsen av 

irritation. Stress som är kroppens reaktion på påfrestningar och jäkt (Saol, 2015) är något som 

ligger bakom känslan irritation, likaså vantrivsel och dåligt tålamod. Att vara överambitiös kan 

vara en bidragande faktor till att känna stress och irritation, likaså att vara ofokuserad anser jag, 

då det betyder att gruppledaren fokuserar på irrelevanta saker (Saol, 2015) vilket framkallar 

irritation och det leder i sin tur till stress och irritation. Enligt sammanfattningen av enkäten 

fokuserar gruppledaren på det som är negativt. Dessa begrepp stärker begreppet irritation.  

       Begreppet mindfulness som för åt ett annat håll, är en förmåga att vara närvarande i nuet 

(Saol, 2015) kan tänkas betyda att det är något gruppledaren behöver öva på och göra och är 

därmed en handling, inte en känsla.  

       Slutsatsen av detta är att Irritation är det begrepp som på bästa sätt sammanfattar faktorn. 

Känslor är för brett då jag är ute efter en specifik känsla. Stress, vantrivsel, dåligt tålamod, 

ofokuserad och överambitiös ligger bakom irritationen. Mindfulness är något gruppledaren 

skulle behöva. 

Faktor F, osäkerhet 

Faktorn för att sammanfatta känslorna på sida F är osäkerhet vilket fick fyra svar. Att vara 

osäker innebär att personen i fråga känner sig otrygg och rädd att råka ut för obehag, befinner 

sig på en otrygg plats, hotad av faror, något som man inte med säkerhet vet, någon som är 

präglad av återkommande fel och misslyckanden, inte kan sin sak och känner tveksamhet. 

Osäkerhet beskrivs också som något som inte kan förutses eller någon som inte behärskar 

situationen och känner sig besvärad enligt Saob (1952, s. 1537-1540). 

       Innehållet av scenario F kan sammanfattas på följande sätt. Gruppledaren känner olust, 

skuld, oro, osäkerhet vid en händelse likaså känns det negativt, pinsamt och skuldfyllt vid 

händelsen. Det känns nervöst vid tystnad och ledaren blir besviken och får en trötthetskänsla 

då medarbetare inte lyssnar.  

       Dessa begrepp passar bäst att sätta som rubrik till vad faktorn beskriver enligt enkätsvaren. 

Osäkerhet (fyra svar), oro, obehag, känslig (två svar) och tafatthet.  

       Oro beskriver någon som känner ängslan och oroligheter (Saol, 2015) vilket går in i 

betydelsen av osäkerhet. Samma sak med obehag som betyder en känsla av olust, motvilja och 

besvär (Saol, 2015), vilket skulle kunna beskrivas som en grund till osäkerhet och oro. Att 

gruppledaren är känslig (två svar), kan också vara en bakomliggande faktor då det betyder att 

gruppledaren är mottaglig för intryck, ömtålig och lättrörd (Saol, 2015) och dessa egenskaper 

kan leda till osäkerhet och oro då det blir fler intryck att processa och en ökad risk för att ta till 

sig av misslyckanden, vilket kan tänkas öka känslan av att känna sig misslyckad och att inte 

behärska situationen. Tafatthet kommer också in under dessa begrepp då rädslan för att 

misslyckas orsakar fumlighet, vilket är betydelsen av ordet (Saol, 2015). 



10 
 

 

       Slutsatsen är att begreppet osäkerhet som fick fyra svar, är den känsla som enligt min 

bedömning kan beskriva faktor F på bästa sätt. Oro och obehag, har en liknande betydelse som 

osäkerhet. Känslighet och obehag kan vara en bidragande faktor till osäkerheten och tafatthet 

orsakas av oro, obehag och känslighet. 

Faktor a, strukturerad 

Den faktor som jag har valt för att sammanfatta beteendet på sida a är strukturerad. Att vara 

strukturerad betyder inre beskaffenhet, det vill säga egenskap av att vara ordningsam, välordnad 

och organiserad, både vad gäller objekt, människor och arbetsgrupper (Saob, 1993, s. 12747-

12762).  

       De olika punkterna vid scenario a kan sammanfattas på följande sätt. Gruppledaren styr 

mötet snabbt och effektivt vid händelse eller avbryter mötet och pratar med medarbetare både 

enskilt och med hela gruppen. 

       Dessa begrepp passar bäst att sätta som rubrik till vad faktorn beskriver enligt enkätsvaren: 

Strukturerad (två svar), regler, styrande, splittrad, stress, rak kommunikation, auktoritet, och 

reflekterande.  

       För att kunna vara strukturerad behövs det regler efter vilka man kan strukturera, och en 

riktning, det vill säga styrning. Splittrad betyder oenig kluven enligt Saol (2015) och är 

motsatsen till strukturerad, men det har ändå med ordning att göra, oordning. Stress kan tänkas 

stärka behovet av struktur på grund av att det är ett motiv till ordningen, utan ordning uppstår 

stress. En auktoritet är personen som står för styrningen och strukturen. Rak kommunikation 

är en förutsättning för mötet och på så vis strukturen. Reflekterande behövs för att kunna dra 

lärdom och tänka efter för att kunna vara strukturerad. Dessa begrepp stärker att strukturerad 

är rätt titel för faktorn.  

       Vissa begrepp skulle kunna tolkas annorlunda. En auktoritet, en person med makt (Saol, 

2015) är ingen handling utan en ställning och blir på så vis irrelevant. Reflekterande är en 

tanke (Saol, 2015) och blir på så vis irrelevant eftersom det är ett beteende som efterfrågas.  

       Slutsatsen av detta är att Strukturera och att vara strukturerad är det begrepp som passar 

bäst för att beteckna faktor a. För att kunna ha struktur krävs regler och styrning. Splittrad 

betyder motsatsen men har ändå med ordning att göra. Utan ordning uppstår stress och en 

auktoritet står för strukturen, kommunikation och reflektion är en förutsättning för att skapa 

struktur. Auktoritet och reflekterande är enligt dess betydelse inte beteenden och blir då 

irrelevanta för faktorn.     

Faktor b, saklig 

Faktorn för att sammanfatta beteendet på sida b är enligt min uppfattning saklig vilket betyder 

att personen är objektiv, det vill säga ej känslostyrd, någon som grundar sig på och håller sig till 

konkreta fakta, om framställningar, bedömningar och värderingar. En realistisk och sakkunnig 

person som är verklighetsförankrad (saob, 1965, s.185-187).    

       De olika punkterna vid scenario b kan sammanfattas på följande sätt. Gruppledaren är 

tydlig och förklarar vilka spelregler som gäller, så som tidsplan och uppsatta mål vid händelser. 

Gruppledaren sätter upp dessa spelregler tillsammans med gruppen.  

       Dessa begrepp passar bäst att sätta som rubrik till vad faktorn beskriver enligt enkätsvaren: 

Saklig/osentimental, rättvist, tydlig, styrande, regler, målinriktning engagemang, förstående 

och ser varje individ, ledarskap och auktoritär.  

              Osentimental betyder att personen i fråga är likgiltig, saklig och sansad (Saol, 2015), 

det är i stora drag samma betydelse som saklig. Rättvis, någon som behandlar alla lika och är 

opartisk (Saol, 2015) stärker begreppet saklig på så vis att om man är objektiv så är man rättvis. 
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Tydlighet likaså, är man saklig är man tydlig, håller sig till saken. Styrande, manövrerar i 

önskad riktning, bestämma över, leda (Saol, 2015). Är man saklig styr man mot det som är 

relevant och gruppledaren är auktoritär när han eller hon styr riktning och leder gruppen 

(Saol, 2015). Har man regler så har man vägledning och tydlighet mot gruppen, man är saklig. 

Målinriktning, inriktad mot mål, önskar resultat av verksamhet (Saol, 2015), håller sig till fakta, 

är saklig. Om gruppledaren är engagerad eller förstående och ser varje individ är inget som 

framgår rakt ut men mest troligt något som ligger bakom egenskapen och beteendet att vara 

saklig.  

       Ledarskap, gruppledaren är en ledare men frågan är på vilket sätt. Det begreppet är för 

brett då det är ett specifikt beteende jag är ute efter.  

       Sammanfattningsvis är begreppet för att sammanfatta och beteckna faktor b saklig. 

Osentimental har samma betydelse som saklig. Begreppen rättvis och tydlig hamnar under 

begreppet saklig på så vis att det är egenskaper som kommer under betydelsen av saklig och för 

att uppnå detta behövs regler. En auktoritär person styr gruppen mot målet, målinriktning. 

Begreppen engagerad, förstående och ser varje individ ligger bakom beteendet att vara saklig. 

Ledarskap är för brett då det är ett specifikt beteende som efterfrågas. 

Faktor c, hjälpsam 

Faktorn för att sammanfatta beteendet på sida c är Hjälpsam, att ge hjälp beskriver en person 

som gärna hjälper andra, ger sitt stöd (Saol, 2015). Hjälpsam betyder att underlätta för någon, 

ge sitt stöd, förbättra något. Att hjälpa någon är att ge av sig själv till någon annan, komma till 

undsättning. Många ber om hjälp till en Gud (Saob, 1932, s. 1017-1034). I det här fallet är 

gruppledaren hjälpsam mot gruppen.  

       De olika punkterna vid scenario c kan sammanfattas på följande sätt. Gruppledaren skjuter 

upp mötet vid behov, lirkar vid tystnad, låter medarbetare gråta ut, lättar upp stämningen med 

lämpliga erfarenheter, lyssnar på vad medarbetare har att säga. 

       Dessa begrepp passar bäst att sätta som rubrik till vad faktorn beskriver enligt enkätsvaren: 

Öppensinnad, medarbetarsamtal, ledarskap, ledning, empatisk, svar, uppmuntran, snäll, hjälpa 

och känslostyrd.  

       Ledarskap är för brett då det är ett specifikt beteende jag söker, ledning däremot där 

gruppledaren ger direktiv skulle man kunna säga att ledaren bedriver. I betydelsen för ordet 

finns begreppet hjälpa (Saol, 2015). Gruppledarens sätt tyder på en förmåga till inlevelse i 

andra människors känslor, det vill säga att ledaren är empatisk. Gruppledaren försöker 

uppmuntra medarbetarna vid behov. Alla dessa begrepp har med hjälpsamhet och hjälpa att 

göra, snällhet också och i beskrivningen av ordet snäll finns begreppet hjälpsam (Saol, 2015). 

Om gruppledaren är känslostyrd eller öppensinnad är inget som framgår men det kan enligt 

min tolkning ligga bakom gruppledarens beteende att vara hjälpsam.  

       Medarbetarsamtal kan tänkas att gruppen behöver men det är inget beteende från 

gruppledarens sida. Svar är ett yttrande som utgör reaktion på fråga (Saol, 2015) och är ett 

begrepp som är irrelevant då det inte är en handling.   

       Slutsatsen är att det beteende som passar för att beteckna faktor c är hjälpsam och kommer 

från begreppet hjälpa. Ledarskap är för brett men ledning är ett beteende som har med 

hjälpsamhet att göra. Empatisk, känslostyrd, öppensinnad och snäll är egenskaper hos 

gruppledaren som bidrar till att vara hjälpsam. Medarbetarsamtal och svar är begrepp som är 

irrelevanta för faktorn. 

Faktor d, utreder 

Faktorn för att sammanfatta beteendet på sida d är utreder, går till botten med problemet, 
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vilket fick tre svar. Begreppet utreder betyder att gruppledaren undersöker och reder ut 

orsaken till de händelser som uppstår under gruppmötet (Saol, 2015).    

       De olika punkterna vid scenario d kan sammanfattas på följande sätt. Gruppledaren 

utreder vad som orsakar händelser genom att ställa frågor rakt ut och även att skriva ner frågor 

som gruppen får besvara enskilt, sedan förs diskussioner kring ämnet. 

       Dessa begrepp passar bäst att sätta som rubrik till vad faktorn beskriver enligt enkätsvaren: 

Utreder (tre svar, olika böjning) och går till botten med problemet, demokratisk, frågvis, 

omtanke, strukturera och engagemang. 

       Gruppledaren är demokratisk då gruppledaren utreder händelser, låter gruppen vara med 

och bestämma. Samma sak med frågvis, gruppledaren behöver fråga för att kunna utreda, 

liksom engagemang, det krävs möjligtvis ett engagemang för att ha viljan att utreda och gå till 

botten med problem. Omtanke ligger bakom viljan att utreda och gå till botten med 

problemet och är ett tankesätt som präglar ett beteende.  

       Struktur kan behövas för att utreda men om gruppledaren är strukturerad är svårt att 

utläsa av enkäten. 

       Slutsatsen av detta är att gruppledaren utreder händelser som uppstår, går till botten med 

problemet. Gruppledaren är demokratisk, frågvis och engagerad när gruppledaren utreder 

händelser. Omtanke ligger bakom viljan att utreda. Om gruppledaren är strukturerad är svårt 

att utläsa av punkterna på blad d, och har av denna anledning en irrelevant betydelse för faktor 

d.  

Faktor e, oengagerad 

Faktorn jag valt för att sammanfatta beteendet på sida e är oengagerad vilket fick två svar. Att 

vara oengagerad betyder att inte aktivt ta del i och att inte intressera sig för något. Det betyder 

också att ej vara trogen mot förpliktelser eller att ej inbjuda (se engagerad; Saob, 1925, s. 607-

610)  

       De olika punkterna vid scenario e kan sammanfattas på följande sätt. Gruppledaren är 

undvikande eller avvaktande vid händelser och tar paus i mötet vid behov. Gruppledaren 

motiverar sitt förhållningssätt att vara tyst. 

       Dessa begrepp passar bäst att sätta som rubrik till vad faktorn beskriver enligt enkätsvaren: 

oengagerad (två svar), tystnad (två svar), konflikträdd, osäkerhet, negativitet, gubbmentalitet 

och förstärkning.  

       Anledningen till att jag inte valde begreppet tystnad som fick två svar är att tystnad är en 

del av betydelsen av oengagerad och stärker på så vis begreppet. Om man använder böjelsen 

tyst så är det ett beteende som även det stärker begreppet oengagerad. Konflikträdsla och 

osäkerhet likaså. Konflikträdsla innebär att undvika motsättningar eller strider (Saol, 2015) och 

osäkerhet är en rädsla för obehag (Saol, 2015). Dessa stärker oengagerad på så vis att de 

upplevda känslorna är en av anledningarna till att gruppledaren upplevs oengagerad. Beteendet 

från gruppledarens sida att vara oengagerad kan även tänkas upplevas negativt från gruppens 

sida, därav kan tänkas att försökspersonen valt ordet för att beteckna faktorn.  

       Jag tolkar även begreppen tystnad, konflikträdsla och osäkerhet som att det inte är 

beteenden och av den anledningen passar de inte som beteckning på faktorn. Förstärkning 

betyder att göra något starkare (Saol, 2015) men är irrelevant för faktorn då det finns flera 

betydelser hos ordet. Gubbmentalitet, att punkterna i faktorn beskriver något som är ett 

vanligt beteende hos män är inget som är relevant för vad faktorn beskriver eller något som jag 

kan ta ställning till.  

       Slutsatsen är att begreppet oengagerad som fick två svar är det begrepp som passar för att 

beteckna faktor e. Begreppet tystnad, som även det fick två svar ingår i betydelsen av 



13 
 

 

oengagerad. Konflikträdsla och osäkerhet ligger bakom beteendet att vara oengagerad och tyst. 

Gruppen upplever situationen negativt och stärker på så vis betydelsen av oengagerad. 

Konflikträdsla och osäkerhet kan även tolkas som annat än beteenden och blir därför 

irrelevanta. Förstärkning och gubbmentalitet är begrepp som har en helt annan betydelse och 

är av denna anledning irrelevanta.    

Jämförelsen mellan faktornamnen 

Nedan följer en jämförelse mellan mina och Ledins (2002) faktornamn. Slutledningsvis föreslås 

ett gemensamt faktornamn utifrån jämförelsen mellan faktornamnen. 

     Faktor A. Påbörda. 

Det faktornamn Ledin (2002) använde var externa kognitioner. Min beteckning för faktor A 

är påbörda. Externa, yttre faktorer, att något är externt betyder att det kommer utifrån, det vill 

säga yttre tankar. Att påbörda någon skuld, skylla ifrån sig innebär att lägga skulden på något 

annat eller annan utanför sig själv, och på så vis finns det en likhet med Ledins (2002) begrepp. 

Påbörda har en smalare betydelse. Beroende på vad som önskas finns det både för- och 

nackdelar med att beröra ett bredare område, med ett bredare begrepp.  

       När man säger externa kognitioner så kan det även innebära att gruppledaren tycker att 

arbetsgruppen är duktiga, flitiga eller produktiva. Det finns inga begränsningar för vad det 

kunde vara som påverkar gruppledaren, i omgivningen. Det framgår tydligt av blad A att 

gruppledaren beskyller gruppen för negativa företeelser, och att påbörda någon något är ett 

tydligare begrepp för vad det innebär. Dessutom är det ett begrepp med en negativ betydelse. 

       Slutsatsen av detta är att utifrån betydelserna av punkterna så är påbörda, det vill säga ett 

begrepp med smalare betydelse det begrepp jag föreslår som faktornamn. Det faktornamnen 

har gemensamt är att de båda behandlar något som kommer utifrån, det vill säga ifrån 

omgivningen. Begreppet påbörda har även en negativ betydelse, till skillnad från externa 

kognitioner som är neutralt och kan gälla allt runtomkring. Punkterna på sida A som beskriver 

betydelsen av faktornamnet är även dessa av negativ betydelse.  

     Faktor B. Självkritisk. 

Det faktornamn Ledin använde var interna kognitioner. Min beteckning för faktor B är 

självkritisk. Att något är internt betyder att det är något som kommer inifrån, det vill säga 

motsatsen till utifrån. Att vara självkritisk innebär att rikta kritik mot sig själv och det i likhet 

med internt berör den egna personen och kommer inifrån. Likt externa kognitioner fast 

motsatsen, är interna kognitioner ett bredare begrepp som berör ett större område, och 

beroende av vad som önskas finns det för och nackdelar med ett bredare begrepp.  

       Att vara självkritisk är av en negativ betydelse och innebörd för personen i fråga, att något 

är internt och kommer inifrån behöver inte vara negativt. Internt är ett neutralt begrepp, och 

skulle lika gärna kunna innebära att det är något positivt, som glädje eller stolthet som kommer 

inifrån den egna personen.  

       Slutsatsen är, utifrån betydelsen av punkterna på blad B, att begreppet med en smalare 

betydelse är det begrepp jag föreslår. Det vill säga att gruppledaren är självkritisk. Att vara 

självkritisk och interna kognitioner är lika på så vis att de båda behandlar något som kommer 

inifrån. Punkterna på blad B som sammanfattar betydelsen av faktornamnet är av en negativ 

innebörd likt begreppet självkritisk som också det är negativt. Till skillnad från interna 

kognitioner som är neutralt, detta stärker valet av begreppet självkritisk.  

     Faktor C. Frågande kognitioner. 

Det faktornamn Ledin (2002) använde var frågande kognitioner. Min beteckning för faktor C 
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är tänkande. Att vara frågande betyder enligt Saol (2015) att begära upplysningar. Att fråga är 

att tänka. Vill man ha vidare upplysningar, har man tänkt och kommit fram till att det finns 

frågetecken.  

       Tänkande är ett bredare begrepp och berör ett större område, det går att tänka på allt. Att 

vara frågande, det vill säga att ha frågande tankar är mer specificerat till vilken typ av tankar 

som efterfrågas. 

       Sammanfattningsvis har jag kommit fram till, att utifrån betydelsen av punkterna på blad 

C, är frågande kognitioner det begrepp som passar bäst att sätta som faktornamn. Frågande 

kognitioner, det vill säga frågande tankar, är av en smalare betydelse, en definierad tanke. 

Detta visar på att begreppen är lika på så vis att de båda är tankar, och olika på så vis att en 

odefinierad tanke kan beröra vad som helst som går att tänka på. Punkterna på blad C 

beskriver en mötesledare som ställer sig frågande till situationer och händelser, vilket innebär 

att dessa punkter stärker betydelsen av att vara frågande.  

     Faktor D. Intresse/ sympati. 

Det faktornamn Ledin (2002) använde var nyfikenhet/intresse. Min beteckning på faktor D är 

entusiasm och sympatisk. Det är intressant att detta är det enda faktornamnet med två begrepp, 

detta gäller både mig och Ledin (2002). Det kan bero på att betydelsen av punkterna på blad D 

är så pass tvetydiga att de endast går att sammanfatta med två begrepp.  

       I betydelsen av entusiasm finns även betydelsen av begreppet intresse, det vill säga att 

begreppet intresse är en synonym till entusiasm. Nyfikenhet ligger även det nära begreppen 

entusiasm och intresse. Att vara nyfiken innebär att det är någon som är ivrig att få veta 

nyheter, är kunskapstörstande, intresserad, även om sådant som inte angår personen i fråga. 

Något sakligt, något som väcker intresse (Saob, 1949, s. 861-863). Entusiasm och nyfikenhet 

har betydelsen intresse gemensamt i beskrivningen av betydelsen.  

       Det begrepp som hamnar längre ifrån de andra är sympati. Sympati betyder enligt Saob 

(2002, s. 15557-15565) att bilda en harmonisk enhet, hysa tillgivenhet, personen i fråga 

påverkas av något. Om man är nyfiken, intresserad och entusiastisk så blir man med stor 

sannolikhet påverkad av något och behöver kunna känna sympati för att uppleva dessa tre 

känslor.  

       Att vara nyfiken kan även ha en negativ innebörd, att personen i fråga vill veta sådant 

denne inte har med att göra (Saob, 1949, s. 861-863) och på så vis skiljer sig begreppet ifrån de 

resterande. 

       Utifrån betydelsen av punkterna på sida D i enkäten och likheten i begreppen är intresse/ 

sympati de begrepp som jag föreslår som faktornamn. Både jag och Ledin (2002) hade valt två 

begrepp till faktornamn, vilket är intressant då inget annat faktornamn har två begrepp. Intresse 

finns med i betydelsen av entusiasm och nyfikenhet och är därför det begrepp jag valt. Sympati 

behövs för att kunna känna ett intresse. Jag tar även hänsyn till att punkterna på blad D 

beskriver en ledare som också är sympatisk. Nyfikenhet kan även ha en negativ innebörd om 

nyfikenheten tar överhanden och blir oetisk. 

     Faktor E. Irritation. 

Det faktornamn Ledin (2002) använde är kampvilja. Min beteckning för faktor E är Irritation. 

Som jag har skrivit i inledningen finns det underliggande känslor av stress, vantrivsel, dåligt 

tålamod och att vara överambitiös. Liksom att sådant kan leda till Irritation kan det även leda 

till kampvilja, en vilja att strida, behovet av att övervinna ett motstånd för att få uppnå makt. 

Kamp kan också innebära ängslan, ett föremål för någons bekymmer enligt Saob (1935, s. 293-

294). Är man negativ och stressad så är det troligt att kampviljan blir negativ, en inre kamp. 
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Att ha en kampvilja kan också ses som att gruppchefen ser sig själv och gruppen som två lag 

som tävlar (Saob, 1935, s. 295), de är i kamp med varandra. 

       Kampvilja kan även ha en positiv riktning, det vill säga någon som är driven och 

motiverad, föremål för strävan och omsorg (Saob, 1935, s. 294). Om man tolkar begreppet 

kampvilja på detta sätt så skiljer sig faktornamnen, då irritation endast är en negativ känsla.  

       Jag föreslår begreppet Irritation som faktornamn. Utifrån betydelsen av sida E i enkäten är 

gruppledaren negativ och irriterad, och stör sig på sina medarbetare, vilket är något som blir 

endast negativt. Gruppledaren väljer att inte föra en kamp (kampvilja) utan är enligt mig endast 

på dåligt humör, därför är irritation den känsla som föreslås. Underliggande känslor hos 

gruppledaren kan leda till irritation, irritationen i sin tur kan leda till en kampvilja. Att ha en 

kampvilja kan ses som antingen negativt eller positivt. Gruppledaren kan se sig själv eller 

gruppen som rivaler och detta kan få negativa konsekvenser. Gruppledaren kan även känna sig 

driven (positiv kampvilja) vilket är positivt. 

     Faktor F. Rädsla. 

Det faktornamn Ledin (2002) använde var ängslan. Min beteckning för faktor F är osäkerhet. 

Saob har inte kommit så långt att ordet ängslan finns med. Slår man upp begreppet ängslan i 

svenska synonymordboken finner man synonymerna oro, bekymmer, ångest och rädsla. I Saob 

(1952, s. 1537-1540) har begreppet osäkerhet betydelsen rädsla, någon som är rädd att råka ut 

för obehag, befinner sig på en otrygg plats. Osäkerhet beskrivs också som någon som är 

präglad av återkommande fel och misslyckanden och känner tveksamhet enligt Saob (1952, s. 

1537-1540). Att känna osäkerhet och att ständigt känna ett misslyckande kan skapa ångest och 

oro (Arnold & Randall et al., 2016).  

       Ångest och rädsla är något som faktornamnen har gemensamt. Ängslan skulle kunna ses 

som en anledning till osäkerheten och av denna anledning är begreppet ängslan mer centrerat 

till en betydelse och osäkerhet är av en bredare betydelse. Jag skulle kunna föreslå ängslan och 

osäkerhet till faktornamn då begreppen stärker och kompletterar varandra. Om man använder 

båda begreppen tillsammans framgår en tydligare bild av vad dessa begrepp betyder, än om de 

står enskilt.  

       Slutsatsen är dock att båda begreppen har rädsla gemensamt. Därav föreslås rädsla som det 

begrepp jag slutgiltigt föreslår. Detta innebär också att faktornamnet endast består av ett 

begrepp vilket är fördelaktigt. Rädsla betyder enligt Saol (2015) någon som fruktar något eller 

är ängslig.   

     Faktor a. Styra. 

Det faktornamn Ledin (2002) använde är styra. Min beteckning för faktor a är strukturerad. Jag 

behandlade begreppet styrning i resultatet och förklarade då att det behövs en styrning för att 

kunna ha en struktur. Ledin (2002) definierar begreppet styrning i sin avhandling på så vis att 

det motsvarar auktoritärt ledarskap, och att det har ett positivt samband med observationer av 

självständighet, dominans, säljande förmåga och ihärdighet. Är man strukturerad enligt Saol 

(2015) behöver man vara ordningsam, välordnad och organiserad.  

       I Saob (1993, s. 12747-12762) definieras ordet styra som att en person bestämmer 

riktning, någon utövar en inverkan och inflytande över andra, leder dem, påverkar andra, 

någon tar hand om både sak och person, ordnar upp så att allt går väl, reder ut, håller kontroll. 

Styra och strukturerad är lika på så vis att det har med ordning att göra, hur gruppen är 

uppbyggd och fungerar, och båda har med en styrning att göra.  

       Båda begreppen har även med makt att göra, även missbrukad makt som exempelvis ett 

strukturerat förtryck och att styra genom att förtrycka. Denna negativa sida ser man också i 
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Ledins (2002) tolkning av ordet, då han tar upp ord som dominans och auktoritärt ledarskap. 

Det gäller att styra utan att missbruka sin makt. Som jag skrev i inledningen kan det få stora 

konsekvenser för företag vad gäller ekonomi och psykiskt mående om gruppledare eller andra 

missbrukar sin makt.  

       Att ha i åtanke är att auktoritärt ledarskap inte behöver ha en negativ innebörd, det beror 

på sammanhanget.  

       Det faktornamn jag föreslår är styra, då det utifrån betydelsen är det som stämmer bäst 

överens med betydelsen av vad punkterna på blad a beskriver. Att vara strukturerad kan ses 

som en egenskap hos någon som styr. Någon som styr behöver vara strukturerad, ordningsam, 

välordnad och organiserad, även ha en styrning mot ett mål. En person som styr påverkar 

andra människor, leder dem. Båda faktornamnen har med ordning och styrning att göra. Vad 

de också har gemensamt är att de kan ha med missbrukad makt att göra. 

     Faktor b. Informera. 

Det faktornamn Ledin (2002) använde är informera. Min beteckning för faktor b är saklig. 

Informera betyder enligt Saob (1933, s. 442- 445) att det är någon som informerar om något, 

meddelar upplysningar, någon som kan konsten att undervisa, vanligtvis en typ av lärare eller 

informator. Information kan också betyda att införskaffa kunskaper.  

       Heide et al. (2015, s. 24-28) tar upp att för att kunna kommunicera är information det 

som överförs mellan människor, en delning av ett budskap. Heide et al. (2015, s. 24-28) 

berättar vidare att information är det som kopplar samman det vi har inom oss med det vi har 

utanför oss, som vårt språk, erfarenhet och kunskap. Även vårt intresse påverkar denna process 

då intresset påverkar vad vi tar till oss. Detta visar på att begreppet information har olika 

betydelse beroende på vilken person det gäller, eller vilken miljö vi vistas i. Detta kan göra det 

komplicerat för företag och gruppledare när information ska förmedlas och kommuniceras, då 

informationen kan tolkas olika enligt Heide et al. (2015, s. 24).   

       Ledin (2002) tog upp att en ledare som använder sig av att informera vid händelser har 

drag av självständighet, dominans, säljande förmåga och ihärdighet. Det är drag som skulle 

kunna vara användbara för ledare vid utlärning av kunskap till gruppen, exempelvis. Men 

frågan är om man som gruppledare har som uppgift att lära ut, och fungera som lärare. Å andra 

sidan är det bra att vara självständig, inneha en säljande förmåga och vara ihärdig vid styrning 

mot målet. Självständighet är positivt när det är många beslut som behöver fattas, exempelvis 

vad som är relevant att lära ut. Att inneha en säljande förmåga bidrar till att kunna ”sälja in” 

kunskapen, och ihärdighet behövs då kunskap och information behöver upprepas (Kolb, 

Whishaw, & Teskey, 2016).  

       Som jag tog upp i resultatet innebär saklighet en viss typ av ledarskap. Ledaren behöver 

vara tydlig, osentimental, rättvis, styrande, auktoritär (i positiv bemärkelse) och kunna följa och 

skapa regler. Bakom egenskapen ligget ett engagemang och en förståelse. 

       Dominans, som enligt Saol (2015) betyder herravälde och att ha ett övertag har ingen 

positiv betydelse och blir på så vis endast en negativ egenskap. 

       Sammanfattningsvis är begreppet saklig likt begreppet informera på så vis att vara saklig 

innebär att hålla sig till konkreta fakta, vara sakkunnig, basera kunskap på relevanta fakta (Saob, 

1965, s.185-187), likt informera som handlar om att införskaffa kunskap och berätta om 

kunskapen. Jag anser att begreppen kompletterar varandra då båda visar på ett engagemang och 

en förståelse. Dock berättar begreppet informera mer om vad punkterna på blad b säger, man  

får en förförståelse för innehållet. Saklighet kan ses som en grund till att kunna informera på ett 

bra sätt. Därav föreslås informera som faktornamn.  

       Begreppet Informera har olika betydelse för olika människor enligt vad Heide et al. 
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(2015) tog upp, detta visar på begreppets komplexitet, då det ligger mycket i tolkningen hos 

den mottagande människan och dennes kontext, till skillnad från begreppet saklig som har en 

smalare innebörd i jämförelse med en informerande ledare. Vidare förklarar Ledin (2002) att 

ledare som informerar vid händelser har drag av självständighet, dominans, säljande förmåga 

och ihärdighet. Dessa drag kan vara både positiva och negativa. Begreppet dominans var även 

ett enkätsvar.  

     Faktor c. Stödja. 

Det faktornamn Ledin (2002) använde är stödja. Min beteckning för faktor c är hjälpsam. 

Begreppet stödja har hjälpa och hjälpsam i sin betydelse och, tvärt om, har begreppet hjälpsam 

stödja i sin betydelse (Saob, 1932, s. 1017-1034). Stödja betyder att ha en bärande ställning, 

hjälpa, ge stöd, hålla uppe, att lita på någon och även att hålla med någon (Saob, 1999, s. 

14191- 14199). Ledin (2002) skrev att stödja är förknippat med demokratiskt ledarskap. 

       Det finns en stor likhet mellan begreppen stödja och hjälpsam då båda handlar om att 

underlätta för andra människor, att hålla med och lita på någon och båda begreppen leder till 

ett mål. Det är även fascinerande att båda begreppen har det andra begreppets betydelse i sig. 

Jag skulle vilja sammanfatta det så att de är synonymer till varandra och båda fungerar lika bra 

som faktornamn.   

       En likhet mellan begreppen är att de kan ha en mörk och destruktiv innebörd på så vis att 

man kan vara stödjande och hjälpande mot sin vilja, vara underordnad, en tjänare, som står i 

beroendeställning. Återigen visar detta på den sköra gräns som finns mellan ett produktivt och 

hälsosamt ledarskap kontra ett destruktivt.  

       Sammanfattningsvis är begreppen synonymer. Men det faktornamn jag väljer är stödja då 

det är ett neutralt begrepp, till skillnad från hjälpsam som skulle kunna tolkas negativt. Enligt 

mitt resultat innebär hjälpsam att hjälpa någon, ge av sig själv, oberoende av kontext, positiv 

som negativ. Att stödja är att stötta och på så vis ett ord med positiv innebörd gällande 

ledarskap, och även vad ledarskap innebär enligt den senaste forskningen (Arnold & Randall, 

2016; Bell’e, 2014; Ledin, 2002; Meneghel et al., 2016; Wheelan, 2013).  

     Faktor d. Utreda. 

Det faktornamn Ledin (2002) använde är utreda. Min beteckning för faktor d är utreder. Jag 

och Ledin (2002) har använt samma faktornamn vilket stärker begreppet. Detta tyder på att 

utreda är ett begrepp som korrekt beskriver betydelsen hos punkterna på blad d. Att utreda 

betyder att undersöka, utforska, klargöra, förklara och pröva (Saob, 2010, s. 1176-1180). Om 

man tittar på enkätsvaren var de även entydiga, tre svar var att utreda. 

       Utreda betyder också att reda sig ur en svårighet och förklara sig enligt Saob (2010, s. 

1176-1180), vilket är en helt annan betydelse än vad punkterna på blad d beskriver. Punkterna 

på blad d beskriver en gruppledare som försöker reda ut vad händelser som uppstår beror på (se 

resultatet). 

       Sammanfattningsvis har jag och Ledin (2002) använt samma begrepp. Det som skiljer är 

en förändring ifrån infinitiv, utreda, som är ett verb, till presens (utreder). Men det gör ingen 

skillnad för betydelsen.  

     Faktor e. Oengagerad.  

Det faktornamn Ledin (2002) använde är Avvakta. Min beteckning för faktor d är 

Oengagerad. Att avvakta betyder att vänta (Saol, 2015), avvakta fanns inte i Saob. Att vara 

avvaktande motsvarar enligt Ledins (2002) tolkning, låt gå-ledarskap, gruppledare som inte är 

så dominanta eller påverkande, inte så nytänkande och har en sämre självbild.  

       Man skulle kunna tolka punkterna på blad e på så vis att gruppledaren väljer att inte göra 
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något. Begreppen avvakta och oengagerad har till viss del en betydelse där ledaren ofrivilligt 

väljer att inte göra något, vilket innebär att det är osäkerheten, självbilden eller ointresset som 

indirekt hindrar gruppledaren att handla. Gruppledaren motiverar sitt förhållningssätt att vara 

tyst enligt punkterna på blad e, ”motiverar sitt förhållningssätt att vara tyst” vilket tyder på att 

det är ett val. Det skulle också kunna vara så att gruppledaren skyller på att det är självvalt att 

vara avvaktande eller oengagerad, för att inte visa osäkerheten eller den dåliga självkänslan som 

möjligen ligger bakom beteendet. 

       I resultatet beskrev jag att tystnad, konflikträdsla och osäkerhet kan ligga bakom 

gruppledarens dåliga engagemang. Men att också ha i åtanke är att om gruppledaren är 

engagerad eller inte, har med ett intresse och förpliktelser att göra enligt Saob (1925, s. 607- 

610). Också som jag skrev tidigare (faktor b) är det något som även Heide et al. (2015) tar 

upp, kopplingen mellan intresse och ett engagemang.  

       Att vara oengagerad blir ett ställningstagande, en värdering. Att avvakta är ett neutralt 

begrepp, detta gör att begreppet får en bredare betydelse. Att avvakta kan vara både bra och 

dåligt, beroende på omständigheter. Som jag skrev i inledningen finns det olika typer av 

ledarskap. Ledin (2002) tar upp en teori som föreslår att olika typer av ledarskap behövs 

beroende på vilken fas gruppen är i, ledarskapet behöver vara flexibelt. Wheelan (2013) 

beskriver även detta faktum, vikten av ett flexibelt ledarskap. 

       Då gruppledaren motiverar sitt förhållningssätt att vara tyst anser jag att oengagerad passar 

bäst som faktornamn då gruppledarens val att avvakta i alla situationer tyder på ett dåligt 

engagemang och bristande intresse. Ledin (2002) beskriver att en avvaktande gruppledare 

använder sig av ett låt gå-ledarskap. Han beskriver vidare att det är någon som inte är så 

dominant eller nytänkande, med en sämre självbild. Denna beskrivning passar bättre till mitt 

faktornamn, att vara oengagerad. Att också ta hänsyn till är att begreppet avvakta kan vara 

positivt beroende på situation och vilket ledarskap som behövs.   

Tabell 1 

Ledins (2002) och mina förslag på faktornamn samt mina rekommendationer. 

 
Faktor Ledin (2002) Mitt resultat Rekommendation 

 A yttre kognitioner påbörda påbörda 
Tankar B inre kognitioner självkritisk självkritisk 
 C frågande kognitioner tankar frågande kognitioner 

 D nyfikenhet/ intresse entusiasm/ sympati intresse/sympati 
Känslor E kampvilja irritation irritation 
 F ängslan osäkerhet rädsla 

 a styra strukturera styra 

 b informera saklig informera 
Beteenden c stödja hjälpsam stödja 
 d utreda utreder utreder 
 e avvakta oengagerad oengagerad 

Kursiverat anger att begreppet valts. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att validera Ledins (2002) faktornamn genom att jämföra de 

faktornamn jag skapat, med Ledins (2002) faktornamn, och frågeställningen utifrån syftet är: 

Vad finns det för likheter respektive skillnader mellan mina faktornamn och Ledins (2002) 
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faktornamn? Slutledningsvis föreslog jag ett faktornamn utifrån jämförelsen mellan mina 

faktornamn och Ledins (2002) faktornamn. 

Resultatdiskussion 

Det som är intressant med denna studie är att betydelsen av de olika begreppen och 

faktornamnen är beroende av situation och miljö. Arvet och miljön är en fråga som länge 

funnits (Feldman, 2014; Kolb, et al. 2016). 

       Situations-ledarskapsteorin (Situational leadership theory) visar på vikten av ett situations-

anpassat ledarskap (Arnold & Randall, 2016; Wheelan, 2016). Ett ledarskapstest bör alltså 

utformas så att det fångar förmågan till situationsanpassning, vilket TKB-testet kan förmodas 

göra då faktorerna innefattar egenskaper relaterade till flexibilitet. 

       Det innebär att ledarskapet behöver anpassas efter vilket utvecklingsstadium gruppen är i, 

vilket visar på, likt faktornamnen att ledarskap och betydelsen av olika typer av ledarskap, är 

beroende av situation och miljö (gruppen). Ulfsdotter (2015) förklarar vidare i sin bok om 

vikten av att se helheten. Det vill säga hitta en balans genom alla delar utan att fastna på 

detaljer. Fokus på individer, arbets- och organisationspsykologi, det sociala, social påverkan 

och även fokus på lärande, ekonomi och juridik. Det visar på komplexiteten i att hitta en 

enskild betydelse för något, begrepp eller ledarskap, då det är så många olika delar som 

samverkar.  

       Ledin (2002) tolkar sitt resultat som att det finns två sätt att hantera händelser som uppstår 

under ett gruppmöte, antingen genom att stödja, styra eller utreda händelsen eller att 

gruppledaren undviker att ta tag i händelsen genom att ”informera bort” problemet eller 

avvakta. Men det som också framgår genom mitt arbete är att den egna personen och 

självbilden påverkar resultatet av en handling. En person som är självkritisk lägger skulden på 

sig själv och hanterar en situation annorlunda i jämförelse med en person som är kritisk mor 

gruppen och påbördar dem ansvaret.  

Metoddiskussion  

På sida E skrev jag fel på en punkt. Jag skrev; ”Jag känner mig utmattad av en medarbetare 

som för monologer”. Det ska enligt Ledins (2002) punkter stå ”Jag känner mig utmanad av en 

medarbetare som för monologer”. 

       När jag skrev och sammanställde de olika scenariona på de olika sidorna i enkäten insåg 

jag att de kunde upplevas som tagna ur sitt sammanhang och därför vara svåra att ge en rubrik 

av försökspersonerna. För att underlätta rubriksättningen gjorde jag om de olika scenariona så 

de beskrev situationen, detta på grund av att ett beteende, tanke eller känsla kan vara helt 

rationell i en situation och irrationell i en annan, samma sak med betydelsen av punkterna. Jag 

flyttade även på de olika punkterna, så att de inte följde samma ordning på varje blad, dvs att 

punkt två i ordningen, som exempel, inte alltid beskriver samma scenario. Jag var orolig att 

detta kunde leda till att försökspersonen såg ett mönster i scenario i stället för tanke, känsla 

eller beteende. Jag tog inte bort några punkter vid sammanställningen. Jag ändrade vissa ord 

som jag tolkade som svåra att förstå som exempelvis ”skall” till ”ska”. 

       Vid opponering av min uppsatsidé berättade min opponent att enkäten kunde upplevas 

svårläst. Jag hade detta i åtanke och gjorde en undersökning av layouten. 

       Jag tycker att elva sidor var för mycket för en enkät. Jag var av denna anledning orolig för 

att det kunde resultera i dåligt deltagande eller slarvigt ifyllda enkätsvar. Jag träffade klassen 

lektionen innan jag skulle dela ut enkäten, för att de skulle få en bild av mig, vilket jag 

hoppades skulle bidra till trygghet och ett större deltagande. Vid detta tillfälle berättade jag inte 

exakt hur många sidor enkäten bestod av, detta för att inte studenterna skulle bli avskräckta av 
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antalet sidor. Tre av tio berättade att de tyckte att enkäten var för lång efteråt då jag frågade 

hur det kändes. En möjlighet hade varit om enkäten delades upp, så att hälften av studenterna 

fick fem blad och den andra hälften fick de resterande sex bladen. Svårigheten med att göra så 

är att det hade behövts dubbelt så många försökspersoner för att få lika många svar.  

       En till fråga är om det verkligen är rimligt att fråga efter både svenska och engelska 

begrepp då de svenska begreppen är det som är viktigast. Min tanke är att detta kan 

komplicera en redan komplicerad uppgift. Men tanken med detta var att de svenska begreppen 

var i fokus, och kom studenterna på ett engelskt begrepp skulle det vara en bonus. 

Försökspersonerna löste detta själva genom att endast ge svar på svenska. Hur kommer det sig 

att de insamlade enkätsvaren endast var på svenska? Kan det ha varit så att, på grund av all den 

information som redan fanns på enkäten, försökspersonerna inte uppmärksammade önskemålet 

om att ge enkätsvar både på svenska och engelska? Troligen är det svårt att ange engelska 

begrepp i en redan så svår uppgift. Jag berättade inte vid genomgången av enkäten om detta 

önskemål då jag inte ville ge mer information än nödvändigt. 

       Jag läste inte Ledins (2002) avhandling innan jag var klar med min analys för att inte bli 

påverkad av Ledins faktornamn vid valet av mina faktornamn. Jag och Kjell Ledin hade endast 

en kontakt innan mina resultat var färdigställda, för att undvika påverkan av honom, medveten 

eller omedveten. 

       De gemensamma faktornamnen är ett resultat av mina subjektiva bedömningar. Det hade 

varit önskvärt att validera resultatet med hjälp av en oberoende forskares bedömningar. För 

detta saknades dock resurser. Likheten med Ledins begrepp ger dock en validering av både 

Ledins och mina resultat. Om mina begrepp hade avvikit kraftigt från Ledins hade det kunnat 

leda till frågor om giltigheten hos mina resultat. Ett objektivt stöd gavs dock av definitioner i 

Saol och Saob. Jag undvek att fördjupa mig i tidigare forskning kring samma eller närliggande 

frågor för att undvika påverkan och försökte genomföra analysen så förutsättningslöst och 

induktivt som möjligt.  

       Begreppsanalys var en svår metod och innebar ett omfattande arbete. Det var svårt att 

avgöra hur långt jag skulle gå i analysen. En fråga har gällt vilka begrepp jag skulle analysera? 

Materialet bestod av över 15000 ord och frågan var vilka ord ska analyseras, vilka ord har en 

självklar betydelse? Begrepp och ord går att böja i många former, vilket försvårat processen. 

Därför valde jag så långt det var möjligt att inte förändra böjningar av begrepp i enkätsvar eller 

faktornamn.  

       För att kunna genomföra en begreppsanalys, slog jag upp orden i Svenska akademins 

ordböcker. Vilket har varit mycket spännande och lärorikt. Ordböckerna består av flera stora 

och innehållsrika böcker där ett ord kan behandlas på fem sidor, mer eller mindre. Den första 

boken gjordes någon gång på 20 eller 30 talet och är inte färdiga än. Ordböckerna behandlar 

ord fram till bokstaven U. I ordböckerna har författarna redan gjort en omfattande 

begreppsanalys på de orden jag söker. Många av begreppen jag slagit upp har en mycket 

omfattande och bred betydelse. 

       Urvalet och antalet deltagare var begränsat med de följder det har för giltigheten hos 

resultatet. En utvidgad studie skulle naturligtvis kunna ge ett resultat där begreppen får större 

allmän giltighet.  

Sammanfattning 

     Faktor A, B och C, kognitioner. 

Slutsatsen för faktor A, B och C som berör tankar (kognitioner) är: A, påbörda och Yttre 

kognitioner som är begrepp som handlar om något som kommer utifrån. Påbörda är mer 
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begränsat till en viss typ av yttre tankar och har även en negativ innebörd. Jag tycker att 

Påbörda är det begrepp som passar bäst som faktornamn, vilket är det faktornamn jag fått fram 

i mitt arbete.  

       B, Inre kognitioner och att vara självkritisk behandlar tankar som kommer inifrån. Att 

vara självkritisk är mer begränsat till en viss typ av inre tankar och har en negativ betydelse. Att 

vara självkritisk är det begrepp som jag tycker passar bäst till faktornamn och är även det ett 

faktornamn jag fått fram.  

       C, Frågande kognitioner och tankar är båda begrepp som handlar om tankar, men att vara 

frågande är mer begränsade tankar, till en viss typ av tankar. Därav tycker jag att frågande 

kognitioner är det faktornamn som passar bäst. Frågande kognitioner ett faktornamn av Ledin 

(2002).  

     Faktor D, E och F, emotioner.  

Slutsatsen för faktor D, E och F som berör känslor (emotioner) är: D, Nyfikenhet, entusiasm 

och intresse har liknande betydelse där både begreppen nyfikenhet och entusiasm har 

begreppet intresse i betydelsen. Sympati behövs för att kunna känna nyfikenhet, entusiasm och 

ett intresse. Är ledaren helt ointresserad av hur de anställda känner så uteblir dessa tre känslor. 

Jag tycker att Intresse/sympati passar bäst till faktornamn. Dessa är en blandning av ett 

faktornamn jag fick fram (sympati) genom mitt arbete, och ett faktornamn av Ledin (2002) 

(intresse)  

       E, Irritation och kampvilja är lika på så vis att irritation leder till en kampvilja. 

Faktornamnen skiljer sig på så vis att begreppet kamp även kan ha en positiv betydelse. Jag 

skulle föreslå att begreppet Irritation används som faktornamn. Det är ett begrepp jag fått fram 

genom mitt arbete. 

       F, ängslan och osäkerhet är lika på så vis att ängslan är en anledning till att känna 

osäkerhet och har därför en smalare betydelse. Det ängslan och osäkerhet har gemensamt är 

rädsla, därför föreslår jag begreppet rädsla som faktornamn.  

     Faktor a, b, c, d och e, beteenden. 

Slutsatsen för faktor a, b, c, d och e som berör beteenden är:  

       a, Att vara strukturerad kan ses som en egenskap hos någon som styr och dessa är lika på 

så vis att de har med ordning uppbyggnad och styrning att göra. Begreppen kan även ha en 

negativ innebörd vid missbruk av makt. Det begrepp jag föreslår som faktornamn är styra och 

det är det faktornamn Ledin (2002) använder sig av. 

       b, saklig och informera kompletterar varandra och är lika på så vis att vara saklig innebär 

att hålla sig till konkreta fakta, vara sakkunnig, basera kunskap på relevanta fakta likt informera 

som betyder att införskaffa kunskap och förmedla kunskap. Informera är det begrepp jag 

föreslår till faktornamn, och är även ett begrepp Ledin (2002) använder sig av i sin avhandling.  

       c, Begreppet stödja har hjälpa och hjälpsam i sin betydelse och tvärt om, har begreppet 

hjälpsam, stödja i sin betydelse, begreppen är synonymer. Dock föreslår jag begreppet stödja 

som faktornamn, då det har neutral betydelse, till skillnad från hjälpsam som kan tolkas 

negativt. Att stödja är ett begrepp Ledin (2002) använder sig av i sin avhandling.    

       d, Både jag och Ledin (2002) har valt faktornamnet utreda. Dock ändrade jag från 

infinitiv till presens, men det har ingen inverkan på betydelsen. 

       e, Att vara oengagerad är ett begrepp som kan uppfattas som värderande, till skillnad från 

begreppet att vara avvaktande då det har bredare betydelse. Att vara avvaktande kan vara både 

bra och dåligt utifrån omständigheter. Utifrån Ledins (2002) beskrivning av begreppet avvakta 

anser jag att beskrivningen stämmer bättre överens på en ledare som är oengagerad. Jag föreslår 
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därför begreppet oengagerad som faktornamn. Det är också det begrepp jag fått fram genom 

mitt arbete.  

Slutsatser 

Det är stora likheter mellan mina och Ledins (2002) faktornamn. Utmärkande är de smala 

betydelserna. Skillnader mellan faktornamnen ligger nödvändigtvis inte i betydelsen utan i att 

faktornamnen har olika betydelse beroende på situation och miljö. Därmed är Ledins (2002) 

faktornamn validerade.  

Fortsatt forskning 

Jag hittade mycket forskning om sömn och ledarskap när jag sökte på ”emotions” och 

”leadership”. Detta skulle potentiellt kunna bli en intressant påbyggnad på detta arbete eller 

förslag på kommande examensarbeten. Då ur perspektivet hur sömnbrist påverkar hjärnan, 

beslutsfattande och förmågan att vara ledare.  

       Det finns mycket forskning kring ledarskap och hur en ledare bör göra eller bör vara, 

men jag saknar forskning kring vad en ledare eller grupp behöver för att kunna prestera. 
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Bilaga 1A, Enkäten  

Föreställ dig följande situation: I ett gruppmöte uppstår en händelse som hindrar gruppledaren att 

tillsammans med sina medarbetare genomföra mötet på ett bra sätt. 

 

Gruppledaren kan i denna situation tänka på följande sätt: 

• Dessa medarbetare respekterar inte ledaren eller gruppen. 

• Ett personligt problem gör att en person i gruppen inte kan koncentrera sig på något annat. 

• Att tystnaden beror på gruppen. 

• Att en medarbetare i gruppen inte tar uppgiften på allvar. 

• Att gruppen inte är motiverad att arbeta effektivt just idag. 

• Att stämningen i gruppen inte är bra då några medarbetare är missnöjda. 

• Att en medarbetare har låg empati och inte förstår att andra också vill ha utrymme.  

• Att det är en medarbetare som inte säger något förrän denne har något väldigt genomtänkt och 

intressant att säga. 

• Gruppen känner sig frustrerad därför att den står och trampar. 

• Något har hänt i medarbetarens privatliv som gör att denne känner mer press än vad han/hon 

kan hantera vilket resulterar i gråt. 

 

Vilken tanke (helst med bara ett ord eller ett sammansatt ord) tycker du skulle passa bäst till att sätta 

som rubrik till alla dessa uttalanden tillsammans? Vad tycker DU att dessa 10 sätt att 

tänka sammantaget handlar om? 

 

Skriv det första intrycket. Ni får en minut per sida. 

Du får gärna skriva ordet på både svenska (viktigast) och engelska: 

 

 

………………………………………………………………………………… 

      

      (A) 

 

  



 
 

 

Bilaga 1B, Enkäten 

Föreställ dig följande situation: I ett gruppmöte uppstår en händelse som hindrar gruppledaren att 

tillsammans med sina medarbetare genomföra mötet på ett bra sätt. 

 

Gruppledaren kan i denna situation tänka på följande sätt: 

• Att tystnaden beror på mig som ledare. 

• Att jag som ledare inte har varit tydlig med vad vi ska diskutera i dag. 

• Att jag tidigare skulle ha uppmärksammat en medarbetares behov att synas och höras. 

• Jag har haft tankarna på annat håll och inte har uppmärksammat förändringarna i 

grupprocessen.  

• Jag har kanske inte motiverat gruppen tillräckligt. 

• Att jag har misslyckats med att motivera en person i gruppen.  

• Att jag som mötesledare kan ha missat att ge en medarbetare tillfälle att säga vad han/hon 

tycker. 

• Det kan bero på mig att gruppmedlemmarna är missnöjda. 

• Jag har låtit det pågå för länge då en medarbetare är ur balans. 

• Är det någonting jag har gjort som gör att en medarbetare börjar gråta? 

 

 

 

Vilken tanke (helst med bara ett ord eller ett sammansatt ord) tycker du skulle passa bäst till att sätta 

som rubrik till alla dessa uttalanden tillsammans? 

Vad tycker DU att dessa 10 sätt att tänka sammantaget handlar om? 

 

Skriv det första intrycket. Ni får en minut per sida. 

Du får gärna skriva ordet på både svenska (viktigast) och engelska: 

 

 

………………………………………………………………………………… 

      

      (B) 



 
 

 

Bilaga 1C, Enkäten 

Föreställ dig följande situation: I ett gruppmöte uppstår en händelse som hindrar gruppledaren att 

tillsammans med sina medarbetare genomföra mötet på ett bra sätt. 

 

Gruppledaren kan i denna situation tänka på följande sätt: 

• Undrar vad tystnaden beror på. 

• Vad startade diskussionen i gruppen? 

• Undrar om inte alla har fått komma till tals?  

• Vad beror det på att en medarbetare är försenad igen? Bryr denne sig inte eller finns det en 

orsak? 

• Hur ska andra få chansen att ta till orda då en medarbetare för monolog? 

• Tycker medarbetaren att det vi diskuterar är bra eller dåligt? 

• Varför beskyller gruppen mig för att vara oengagerad? 

• Var någonstans blev det fel, vilka faktorer spelade in för att skapa denna irritation i gruppen? 

• Vad har hänt, vad är orsaken till att en medarbetare börjar gråta? 

• Är detta rätt forum att ta upp personliga problem? 

 

 

Vilken tanke (helst med bara ett ord eller ett sammansatt ord) tycker du skulle passa bäst till att sätta 

som rubrik till alla dessa uttalanden tillsammans? Vad tycker DU att dessa 10 sätt att 

tänka sammantaget handlar om? 

 

Skriv det första intrycket. Ni får en minut per sida. 

Du får gärna skriva ordet på både svenska (viktigast) och engelska: 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

      

      (C) 



 
 

 

Bilaga 1D, Enkäten 

Föreställ dig följande situation: I ett gruppmöte uppstår en händelse som hindrar gruppledaren att 

tillsammans med sina medarbetare genomföra mötet på ett bra sätt. 

 

Gruppledaren kan i denna situation känna på följande sätt: 

• Jag känner mig entusiastisk. 

• Jag blir nyfiken på innehållet av gruppens diskussion. 

• Situationen känns som en utmaning. 

• Jag känner förväntan för att höra vad ”två som för en egen diskussion” diskuterar.  

• Jag blir nyfiken på varför medarbetaren ofta kommer sent. 

• Jag känner mig stimulerad att utveckla medarbetaren som brukar föra monologer. 

• Jag känner sympati för medarbetaren som är tyst. 

• Känner lust att ta reda på vad irritation i gruppen beror på. 

• Jag känner sympati med medarbetaren som är ledsen. 

• Jag får medkänsla då en medarbetare är ur balans. 

 

 

 

Vilken känsla (helst med bara ett ord eller ett sammansatt ord) tycker du skulle passa bäst till att sätta 

som rubrik till alla dessa uttalanden tillsammans? Vad tycker DU att dessa 10 sätt att 

känna sammantaget handlar om? 

 

 

Skriv det första intrycket. Ni får en minut per sida. 

Du får gärna skriva ordet på både svenska (viktigast) och engelska: 

 

 

………………………………………………………………………………… 

      

      (D) 



 
 

 

Bilaga 1E, Enkäten 

Föreställ dig följande situation: I ett gruppmöte uppstår en händelse som hindrar gruppledaren att 

tillsammans med sina medarbetare genomföra mötet på ett bra sätt. 

 

Gruppledaren kan i denna situation känna på följande sätt: 

• Jag känner mig utmattad av en medarbetare som för monologer. 

• En medarbetare börjar gråta och det känns störande. 

• Jag känner mig irriterad när en medarbetare är ur balans. 

• När det uppstår pinsam tystnad känner jag ansvar. 

• Känner kampvilja när mötet präglas av irritation. 

• Jag får en känsla av missnöje, då en medarbetare blir förfrågad om sin tystnad. 

• Jag känner mig retad när en medarbetare ofta är sen. 

• När en medarbetare inte lyssnar känns situationen störande. 

• Jag blir arg när en eller flera medarbetare skyller på mig. 

• Irrelevanta diskussioner får mig att känna irritation.  

 

 

Vilken känsla (helst med bara ett ord eller ett sammansatt ord) tycker du skulle passa bäst till att sätta 

som rubrik till alla dessa uttalanden tillsammans? Vad tycker DU att dessa 10 sätt att 

känna sammantaget handlar om? 

 

 

Skriv det första intrycket. Ni får en minut per sida. 

Du får gärna skriva ordet på både svenska (viktigast) och engelska: 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

      (E) 

 



 
 

 

Bilaga 1F, Enkäten 

Föreställ dig följande situation: I ett gruppmöte uppstår en händelse som hindrar gruppledaren att 

tillsammans med sina medarbetare genomföra mötet på ett bra sätt. 

 

Gruppledaren kan i denna situation känna på följande sätt: 

• Det känns olustigt när en medarbetare ofta kommer sent. 

• Jag känner skuld då medarbetare skyller på mig. 

• Det känns nervöst vid pinsam tystnad.  

• Jag får en känsla av oro då gruppen kommer in på irrelevanta saker. 

• Jag blir besviken på de som inte lyssnar. 

• Situationen känns pinsam när en medarbetare blir ifrågasatt om varför denne är tyst. 

• Jag får en trötthetskänsla när en medarbetare för monologer. 

• Jag känner osäkerhet då en medarbetare börjar gråta. 

• Det känns negativt då gruppen präglas av en negativ stämning. 

• Jag känner osäkerhet då en medarbetare är ur balans. 

 

 

Vilken känsla (helst med bara ett ord eller ett sammansatt ord) tycker du skulle passa bäst till att sätta 

som rubrik till alla dessa uttalanden tillsammans? Vad tycker DU att dessa 10 sätt att 

känna sammantaget handlar om? 

 

 

Skriv det första intrycket. Ni får en minut per sida. 

Du får gärna skriva ordet på både svenska (viktigast) och engelska: 

 

 

………………………………………………………………………………… 

      

      (F) 



 
 

 

Bilaga 1a, Enkäten 

Föreställ dig följande situation: I ett gruppmöte uppstår en händelse som hindrar gruppledaren att 

tillsammans med sina medarbetare genomföra mötet på ett bra sätt. 

 

Gruppledaren kan i denna situation göra på följande sätt: 

• Styra mötet snabbt och effektivt så att jag sen får tid att prata enskilt med en medarbetare. 

• Tar en kort paus och ber medarbetaren som gråter att stanna kvar. Talar med medarbetaren, 

frågar om det är privat eller har med jobbet att göra. Kallar sedan in de andra och förklarar 

kort orsaken för att sedan fortsätta mötet. 

• Avbryter mötet, talar om att vi inte kan gå vidare om stämningen ska vara så negativ. 

• Ber medarbetaren att ge en kortfattad bild av vad som sagts under mötet. Hur långt vi kommit 

och om medarbetaren har synpunkter då denne varit tyst. 

• Riktar mig till medarbetaren som för monologer, uppmanar denne att vara kort i sina inlägg. 

• Avbryter genast och säger att det är störande när ”några pratar med varandra” och det är 

viktigt med engagemang från alla för att få resultat. 

• Tar upp tråden där diskussionen börjar ebba ut och leder mötet vidare på ett bestämt sätt. 

• Tar över och tvingar gruppen att begränsa sitt diskussionsområde. 

• Påpekar vikten av tidpassning och får medarbetaren att inse detta. 

• Styr igång mötet efter den dagordning som jag själv bestämt då gruppen är ny. 

 

 

Vilket beteende (helst med bara ett ord eller ett sammansatt ord) tycker du skulle passa bäst till att 

sätta som rubrik till alla dessa uttalanden tillsammans? Vad tycker DU att dessa 10 sätt att bete sig 

på sammantaget handlar om? 

 

 

Skriv det första intrycket. Ni får en minut per sida. 

Du får gärna skriva ordet på både svenska (viktigast) och engelska: 

 

 

………………………………………………………………………………… 

                         (a) 



 
 

 

Bilaga 1b, Enkäten 

Föreställ dig följande situation: I ett gruppmöte uppstår en händelse som hindrar gruppledaren att 

tillsammans med sina medarbetare genomföra mötet på ett bra sätt. 

 

Gruppledaren kan i denna situation göra på följande sätt: 

• Berättar att alla medarbetares åsikter är viktiga och att ”tiga” inte behöver betyda ”samtycka”. 

• Tydliggör gruppens uppgift, då den är ny, och vilka spelregler som ska gälla. 

• Förklarar tidsplanen för mötet och visar hur vi ligger till, då mötet tenderar att handla om 

oväsentliga saker. 

• Jag förtydligar syftet med mötet då gruppen lägger skuld på mig. 

• Då en medarbetare ofta är sen påminner jag om att vi tillsammans kommit fram till när mötet 

ska börja. 

• Tydliggör att detta inte är rätt forum för en djupare diskussion av personliga problem. 

• Pratar med den gråtande, försöker få denne att förstå att det är bättre om denne säger vad det 

är istället för att gråta. 

• Återkallar i saklig ton ordningen genom att påminna om dagordningen, att det är viktigt att vi 

koncentrerar oss på uppgiften. 

• Säger att vi nu har hört medarbetarens åsikt och betonar vikten av att även höra de andras 

åsikter. 

• Fokuserar på visionen, målet och engagemanget att nå detta även om det är irriterad stämning. 

 

 

Vilket beteende (helst med bara ett ord eller ett sammansatt ord) tycker du skulle passa bäst till att 

sätta som rubrik till alla dessa uttalanden tillsammans? Vad tycker DU att dessa 10 sätt att bete sig 

på sammantaget handlar om? 

 

Skriv det första intrycket. Ni får en minut per sida. 

Du får gärna skriva ordet på både svenska (viktigast) och engelska: 

 

 

………………………………………………………………………………… 

                                     (b) 



 
 

 

Bilaga 1c, Enkäten 

Föreställ dig följande situation: I ett gruppmöte uppstår en händelse som hindrar gruppledaren att 

tillsammans med sina medarbetare genomföra mötet på ett bra sätt. 

 

Gruppledaren kan i denna situation göra på följande sätt: 

• Skjuter upp mötet till ett senare tillfälle för att få möjlighet att hjälpa medarbetaren som är ur 

balans. 

• Försöker lirka svar ur medarbetaren som är tyst och få igång en dialog med denne. 

• Hjälper medarbetaren, som håller monolog, att sammanfatta dennes åsikter för att sedan 

vända mötet till de övriga medarbetarna för att gå vidare. 

• Frågar medarbetaren hur det är fatt, låter medarbetaren gråta ut och tala om varför denne 

känner så här. 

• Försöker lätta upp stämningen, berättar om en rolig episod eller händelse som är lämplig i 

sammanhanget. 

• Sammanfattar för medarbetaren som är sen vad som hänt. 

• Vänder mig till medarbetarna som startat ett eget samtal, för att få deras medverkan.  

• Lyssnar och försöker tillsammans med gruppen komma fram till hur vi löser problemet med 

att de tycker att jag är oengagerad. 

• Säger: ”det känns som att vi är på fel spår, vad tycker ni?” 

• Då gruppen är ny: Tittar på alla i gruppen och försöker knyta an till fakta, om personerna, 

som kommit upp under presentationen. Hör efter om alla är i balans för mötet. 

 

 

 

Vilket beteende (helst med bara ett ord eller ett sammansatt ord) tycker du skulle passa bäst till att 

sätta som rubrik till alla dessa uttalanden tillsammans? Vad tycker DU att dessa 10 sätt att bete sig 

på sammantaget handlar om? 

 

Skriv det första intrycket. Ni får en minut per sida. 

Du får gärna skriva ordet på både svenska (viktigast) och engelska: 

 

………………………………………………………………………………… 

      (c) 



 
 

 

Bilaga 1d, Enkäten 

Föreställ dig följande situation: I ett gruppmöte uppstår en händelse som hindrar gruppledaren att 

tillsammans med sina medarbetare genomföra mötet på ett bra sätt. 

 

Gruppledaren kan i denna situation göra på följande sätt: 

• Frågar medarbetaren vad som orsakar gråten. 

• Utreder om det är struktur som saknas då mötet spårar in på irrelevanta frågor. 

• Försöker få fram vad som orsakar oviljan att behandla frågorna direkt och i sak. 

• Frågar dem som pratar om annat under mötet, vad samtalet har med saken att göra. 

• Frågar medarbetaren om denne tror att det är fler som vill komma till tals och lyssnar sedan 

vad de andra tycker. 

• Tar i pausen ett enskilt samtal med medarbetaren om orsaken till den sena ankomsten. 

• Ställer frågor för att få fram en förklaring till tystnaden. 

• Skriver upp några frågor som medarbetarna enskilt får besvara (vilka problem de upplever, 

stämningen i gruppen, förslag till åtgärder). Sammanställer svaren och diskuterar dem vidare 

på mötet. 

• Frågar gruppen varför det blev så tyst då pinsam tystnad uppstår. 

• Överenskommer med medarbetaren som är ur balans om ett samtal vid ett senare tillfälle för 

att reda ut vad det egentligen handlar om.  

 

Vilket beteende (helst med bara ett ord eller ett sammansatt ord) tycker du skulle passa bäst till att 

sätta som rubrik till alla dessa uttalanden tillsammans? Vad tycker DU att dessa 10 sätt att bete sig 

på sammantaget handlar om? 

 

 

Skriv det första intrycket. Ni får en minut per sida. 

Du får gärna skriva ordet på både svenska (viktigast) och engelska: 

 

 

………………………………………………………………………………… 

      (d) 



 
 

 

Bilaga 1e, Enkäten 

Föreställ dig följande situation: I ett gruppmöte uppstår en händelse som hindrar gruppledaren att 

tillsammans med sina medarbetare genomföra mötet på ett bra sätt. 

 

Gruppledaren kan i denna situation göra på följande sätt: 

• Undviker att svara direkt på frågan från medarbetaren som är ur balans. 

• Lyssnar mer uppmärksamt vid irritation i gruppen, avvaktar för att se hur det hela utvecklar 

sig. 

• Fortsätter mötet eftersom medarbetaren inte tycks ha några kommentarer, ”den som tiger 

samtycker”. 

• Avvaktar och avser att ta en paus om inte medarbetaren slutar gråta. 

• Avvaktar då en medarbetare håller monolog, eftersom alla måste få komma till tals och 

framföra sina åsikter även om det tar tid. 

• Fortsätter mötet då en medarbetare kommer sent, utan att repetera vad som sagts eftersom 

mötet startat efter planen. 

• Tystnar och väntar på att de som pratar om annat ska sluta. 

• Motiverar mitt förhållningssätt att vara tyst, samt påpekar att gruppen kan hämmas av direkt 

styrning. 

• Utser tillsammans med gruppen en mötesledare som får till uppgift att återföra diskussionen 

till ämnet. 

• Förblir tyst några sekunder, då det blir tyst i gruppen, för att ge dem chansen att ta initiativ 

och vara aktiva.  

 

 

Vilket beteende (helst med bara ett ord eller ett sammansatt ord) tycker du skulle passa bäst till att 

sätta som rubrik till alla dessa uttalanden tillsammans? Vad tycker DU att dessa 10 sätt att bete sig 

på sammantaget handlar om? 

 

Skriv det första intrycket. Ni får en minut per sida. 

Du får gärna skriva ordet på både svenska (viktigast) och engelska: 

………………………………………………………………………………… 

      (e) 



 
 

 

Bilaga 2, Info till klassen inför utdelning av enkäten 

 

Hej! Jag heter Linda. Jag läser psykologi kandidat, sista terminen och gör nu mitt 

examensarbete. 

Min mail linekd-5@student.ltu.se 

Jag skulle bli mycket tacksam om ni ville hjälpa mig genom att fylla i en enkät men det är 

helt frivilligt och ni får gå när ni vill.  

I mitt arbete är ni helt anonyma och ni ska inte skriva era namn på enkäten. 

Detta kommer att ta ca 15 min. 

Jag kommer att dela ut enkäter som består av ett antal situationer, en situation på vardera 

sida.  

 

Mötesledaren, som det handlar om, kan Tänka, Känna eller Göra på olika sätt under ett 

gruppmöte då det uppstår en händelse.  

Sammanfatta med ett ord -eller sammansatt ord vad som skulle passa bäst att sätta som rubrik 

till dessa olika sätt att Tänka, Känna eller Göra. 

En sida behandlar antingen en Tanke, en Känsla eller ett Beteende. 

 

-Nu när ni får enkäterna får ni en minut på er att fylla i ett svar.  

-Jag säger till när en minut gått och  

-har ni inte redan skrivit ett ord får ni göra det eller gå vidare. 

-Är ni färdiga innan minuten gått så vänta med att vända blad tills jag säger till.  

 

Jag lägger pappret upp och ned och säger till när ni kan börja. 

Har ni några frågor innan vi startar? 

 

”Nu har det gått en minut nu kan ni vända blad, för att sammanfatta nästa situation 

med ett ord” 

 

Maila mig om ni är intresserade av resultatet 

Tack så mycket för erat deltagande och hör gärna av er vid frågor och funderingar! 

  



 
 

 

Bilaga 3, Ledins enkät. Situation 5 

Situation 5. För sen ankomst 

Det är andra mötet. En av medarbetarna gör entré en kvart efter mötets början. Fastän 

medarbetaren gjorde så även vid det tidigare mötet är det ingen som säger något. 

 

VAD SKULLE DU TÄNKA? 

= Vad beror det på att medarbetaren är försenad igen? Bryr denne sig inte eller finns det en     

orsak? (C) 

= Medarbetaren tar inte uppgiften på allvar. (A) 

= Att jag har misslyckats med att motivera denna person. (B) 

 

VAD SKULLE DU KÄNNA? 

= Jag känner mig retad. (E) 

=Jag blir nyfiken på varför medarbetaren ofta kommer sent. (D) 

= Det känns olustigt. (F) 

 

VAD SKULLE DU GÖRA? 

= Påpeka vikten av tidspassning och får medarbetaren att inse detta. (A) 

= Påminner om att vi tillsammans överenskommit när mötet skall börja. (B) 

= Tar i pausen ett enskilt samtal med medarbetaren om orsaken till den sena ankomsten. (D) 

= Sammanfattar för medarbetaren vad som hänt. (C) 

= Fortsätter mötet utan att repetera vad som sagts eftersom mötet startat efter planerna. (E) 


