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ABSTRACT 

Psychological tests that measure personality traits are often used as a part of personal selection 
procedures. The overall objective with this work has been to develop a test that measures 
leaders way to intervene in different group situations. The emprical basis was gathered from 
existing leaders. Those leaders were presented 10 group situations and asked to suggest as many 
interventions as they could. The suggestions constituted the origin of a conceptual framework 
and a test with six variables; Stear, Inform, Initiate, Investigate, Support, Await. In an Assesment 
center the test  variabels  has then been compared with diffrent judgements. No significant 
correlations were found except for the observations of behaviour, where 29 significant 
correlations with the variables was found. After changes in the test due to rank order of 
interventions and removement of the variable Initiate, a gathering of data with 75 students was 
made as well as a a comparison with  Gordons  personality inventorium. The result showed that 
the variables had satisfactory distribution and that they had no positive intercorrelations. Factor 
analyses and comparisions with  Gordons  test have illuminate the content of the test. Reliability 
with test-retest was 0,67. The test was gender neutral in 4 of the 5 variables. An examination 
of the test in applied settings and a standardisation applied to a larger group is required if the 
test is to be used in personal selection. As a foundation for disussions in education of leaders, 
the test is already today useful. 



SAMMANFATTNING 

I  de  psykologiska  tester som  används idag  vid  chefsurval mäts ofta personliga  karakteristika  
(traits).  Huvudsyftet  med  detta arbete  har  varit att utifrån ett empiriskt  underlag  utveckla ett 
gruppledartest  som  utgår ifrån olika gruppmötessituationer där deltagarna presenteras  responser  
att ta ställning till.  Det  empiriska  underlaget  inhämtades från befintliga  chefer  genom att  de  fick 
ge förslag till ingripanden i  10  olika gruppmötessituationer. Förslagen  gav  upphov till  en  
begreppslig referensram  med sex variabler;  Styra, Informera, Initiera, Utreda, Stödja, Avvakta  som 
testet  utvecklades från. Gruppledartestet  har  i ett Assesmentcenter jämförts  med  personbedöm-
ningar  vid  intervjuer,  resultat  från anlagstester, personlighetstest och slutbedömningar  men  inga 
samband  med  testets  variabler  befanns signifikanta. Däremot erhölls  29  signifikanta samband  
med de  beteendeobservationer  som gjordes. Efter  föränd- ringar  av  svarsform till  rangordning  
och ett borttagande  av  variabeln Initiera genomfördes normdatainsamling  med 75 studenter,  
reliabilitetsberäkning och  en  jämförelse  med Gordons  personlighetsinventorium.  Resultaten  
visade att testets  variabler hade en  tillfredsställande frekvensfördelning och att  de fem  
variablerna  som  ingick i  testet  inte  var positivt  korrelerade  med  varandra. Genomförd 
faktoranalys och gjorda jämförelser  med Gordons  personlighetstest  har  gett  en bild av  testets 
innehåll. Reliabilitetsberäkningar  med test-retest  metoden har  visat  en  tillfredsställande 
reliabilitet  på 0,67. Testet var  könsneutralt i  4 av de 5  variablerna.  En  utprövning  av testet  i 
verklig miljö och  en standardisering  mot  en  större grupp befintliga  chefer  är nödvändig  om 
testet  skall användas i urvalssammanhang.  Som diskussionsunderlag  i chefsutbildning är  testet  
redan idag användbart. 



För företag och förvaltningar innebär varje anställning  en  betydande investering. Kostnaderna 
för varje nyanställning,  inklusive  rekrytering, kan för kvalificerade medarbetare uppgå till 
åtskilliga hundra tusen kronor. För företaget/förvaltningen kan  de  vara förödande att 
nyanställa  en chef  som saknar  de  förutsättningar som behövs för att motsvara  de  krav som 
ställs. För  de  underställdas arbetsengagemang, arbetstillfredsställelse och arbetsresultat  har  
ledaren stor betydelse. Genomsnittligt (variationerna kan vara stora)  har man  kommit fram till 
att  en  fjärdedel av ett företags lönsamhet grundar sig på ledarskapet (Rubenowitz,  1994).  
Både ur organisationens och ur  de  anställdas synvinkel är det därför av  vital  betydelse att  man 
har  ledare som kan fungera på ett ändamålsenligt sätt.  

Om  lämplighet för  den  aktuella befattningen är  den  avgörande urvalsprincipen aktualiseras 
frågan om urvalsmetodernas träffsäkerhet eller prediktiva validitet. Vanliga metoder som 
traditionellt används för att identifiera kvalificerad arbetskraft är intervju, referenstagning, 
granskning av självbiografiska  data samt  betyg och intyg från  studier  och tidigare arbeten 
(Mabon  2002).  Alla dessa metoder  har  dock  en  låg prognostisk validitet  (Schmidt  &  Hunter,  
1998).  Med detta menas att metoderna endast i begränsad utsträckning kan förutsäga vilka 
aspiranter som kommer att lyckas bäst i ett visst arbete. 

Psykologiska  metoder  i  form av  intelligenstest/anlagstest  har en  mångårig  tradition  och  har  
ofta,  om de  varit relevanta i förhållande till arbetskraven, visat  sig ha en  högre prediktiv  
validitet  än andra  metoder som  ostrukturerade intervjuer, referenser etc.  (Kalke  &  Schmidt 
2000).  Personlighetstest  har  inte fullt  så  hög  validitet men  ändå högre in  referenstagning  och  
antal år   i liknande  jobb.  De  är  på  samma nivå  som  ostrukturerade intervjuer.  En systematisk 
kombination av  flera  metoder  och flera bedömare  (assessment  center) har enligt  samma 
författare visat  sig  vara  den  bästa urvalsmetoden för att  få  rätt  person  till rätt  jobb.  

Vid urval av individer till olika chefsbefattningar används i ökad utsträckning personlighets-test  
som komplement i urvalsprocessen (Littorin,  1994). Bland de  sökande till  en  viss befattning vill  
man  välja ut  den  eller  de  personer som  har  störst möjlighet att lyckas (Holmqvist,  1983).  Som 
grund för vilka  tester  som används finns ofta  en  arbetskravsanalys som specificerar  de  krav som 
är viktiga i  just  denna befattning. Vid sammansättning av testbatterier rekommenderas för att 
uppnå  en  hög prediktiv validitet sådana  tester  som  har en  hög korrelation med något 
framgångskriterium och samtidigt låg korrelation med varandra (Cronbach,  1966).  Önskvärt är 
således att finna  test  som mäter mer av  den  "okända" variansen i förhållande till kriteriet. 
Personlighetstest som mäter beteenden i olika typer av situationer  skulle  kunna tillföra  en  
annan  dimension  i befintliga testbatterier och därmed sannolikt förbättra träffsäkerheten vid 
urval. 

I  de  personlighetstest  som  vanligtvis används idag  vid  chefsurval kartläggs personliga egenskaper  
(traits)  genom att individen  får  skatta  sig  själv i ganska allmänt hållna påståenden. 
Internationellt representeras denna  forskning  kring  de fem  robusta personlighetsfaktorerna  
(The  Big Five).  De fem  faktorerna är Neuroticism  (N),  Extraversion  (E),  Openness  (0),  
Agreeableness  (A)  och  Conscientiousness  (C)  (Pervin &  John, 2001).  Utgångspunkten är här 
att människan  har  stabila personlighetsegenskaper,  som går  att mäta  med test  och  som har  
samband  med  framgång i arbetslivet. I  en  meta-analys  av  tidigare  meta-analyser  bekräftas detta  
av  Barric, Mount  and  Judge  (2001).  

I  Sverige  är  Gordons  personlighetsinventorium rankat som Sveriges mest använda  test  (Littorin,  
1994). Testet  mäter följande åtta personlighetsvariabler relevanta för ledarskap; 
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•  Ascendancy  Dominans/ledarskap och  verbal  påverkan 

•  Responsibility  — Ansvarsmedvetenhet/pålitlighet/uthållighet 
•  Emotional Stability  — Känslomässig  stabilitet  

•  Sociability  — Sällskaplighet 

•  Cautiousness  — Eftertänksamhet/försiktighet 

•  Original  Thinking  — Nytänkande/vetgirighet 

•  Personal Relations  — Förtroende för andra 

•  Vigor  -  Energi  
I  testet  finns också ett sammanfattningsindex för  de  fyra första variablerna; 

*  Self-Esteem-Score 	- Självuppskattning  

En  motsvarighet till  de fem  robusta personlighetsfaktorerna  (The  Big Five)  finns i 
Gordonsvariablerna  Emotional Stability  (N),  Sociability  (E), Original  Thinking  (0), 
Personal Relations (A)  och  Responsibility  (C). Gordons test  är  således  mot bakgrund  av  dess breda 
användning och dess överensstämmelse  med The  Big Five  väl lämpat att jämföra  med  
nyutvecklade  test. 

Enligt den  situationsanpassade ledarskapsteorin är  en  ledares  effektivitet  och framgång mera  
beroende av dennes  flexibilitet och anpassning till olika  situationers krav  än  av  personliga 
egenskaper  (traits).  Situationsinventorier  kan  vara ett  alternativt  sätt att kartlägga befintliga 
chefsförutsättningar. I dessa presenteras deltagarna realistiska  men  svåra  scenarier  från verkliga  
livet.  Varje  scenario  åtföljs  av  ett  antal responser som  deltagarna  far  ta ställning till.  Under de  
senaste  15 åren har forskning  i  USA  och  England  ackumulerats till stöd för detta angreppsätt. 
Bl.a.  har man  funnit signifikanta  korrelationer  mellan situationsinvetorier och chefsprestationer  
som  är högre än  med  existerande anlags- och personlighetstest  (Howard  &  Choi,  2000). 

Vid  urval till chefsbefattningar finns också ofta  krav på  individens förmåga att agera i grupp och 
därvid kunna hantera olika  sorters  händelser/situationer. Detta kräver att individen  ser  att  det  
finns flera olika ingripanden  som  är möjliga i varje gruppmötessituation och  dels  att  det hos  
individen finns  en  repertoar  av  ingripanden  (skills)  tillgängliga.  En  utgångspunkt är därvid att  
den individ som har en bred  repertoar  av  ingripanden/beteenden och  som kan  använda  dem  
flexibelt i olika  situationer har  bättre möjlighet att lyckas i chefsbefattningar  som  kräver 
förmåga till gruppledarskap än  den individ som  förlitar  sig på  ett  ensidigt  mönster  av  
ingripanden. 

Ledarskap definieras ofta som  den  process genom vilken  en  individ påverkar andras attityder 
och beteende. Effektivt ledarskap uppstår när gruppens eller organisationens mål uppnås med 
hjälp av ledaren. Ledarskap kan skiljas från chefskap på så sätt att chefer är utnämnda av andra 
över  dem  i organisationshierarkin  under  det att ledarskap inträffar när medarbetare villigt följer 
överordnades direktiv. Ett annat sätt att  se  på skillnaden är att ledare motiverar medarbetare 
mot organisationens mål  under  det att chefer allokerar mänskliga och materiella resurser mot 
ett fullbordande av dessa mål.  

En  ledares  effektivitet  i  en  grupp  kan  förklaras utifrån skilda utgångspunkter.  En  utgångs-  punkt  
är att framgångsrika ledare är  unika individer som har  speciella  karakteristika eller  "traits".  Om 
vi kan  ta reda  på eller  mäta/testa dessa  karakteristika,  dvs,  vad det  är  som  utmärker 
framgångsrika ledare  så borde vi  också kunna predicera deras  effektivitet. En  annan 
utgångspunkt utgår från att ledarens  effektivitet  bestäms  av situationen, gruppens  
sammansättning, gruppstrukturen och  vad  ledaren gör i dessa  situationer. Som  ofta när två 
synsätt  står  emot varandra  kan det  finnas delar  av  sanning i båda. Dessa två synsätt  har  
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sedermera kommit att innefattas i egenskapsmodellen  (Trait-model)  och  situationsmodellen  
(Situational-model). Teorier som  tagit hänsyn till  interaktionen  mellan ledarens kvalitéer,  
situationens karakteristika  och  vad  ledaren gör i  sin roll har  kommit att betecknas  som  
interaktionsmodeller  (Contingency-model). Både situationsmodellen  och interaktionsmodellen  
har  beteendeteoretiska utgångspunkter och handlar  om vad en  ledare gör till skillnad från 
personteorierna (egenskapsmodellen)  som  handlar  om  hur  en  ledare är. 

I egenskapsmodellen antas att ledarförmåga är ärftlig eller förvärvad  under  barndomen.  
Fokus  ligger på personen och inte på omgivningen, dvs, vad som är det unika hos individen. 
Framgångsrika ledare antas  ha  speciella egenskaper som t.ex. framsynthet,  mod,  
påverkansförmåga, stabilitet och  en  intelligensnivå som är strax ovanför  den  underställda 
gruppens.  Den  tidiga forskningen utifrån detta synsätt ledde fram till  "the  great  man"  teorin 
med fokus på framgångsrika ledare. Stogdill  (1974) har  i  sin  review summerat ett hundratal  
studier  över nästan  70  år enligt följande;  

"The leader is characterized by a strong drive for responsibility and task completion, vigor and 
persistence in pursuit of goals, venturesomeness and orginality in problem solving, drive to exercise 
initiative in social situations, self-confidence and sense of personal identity, willingness to accept 
consequenses of decision and action, readiness to absorb interpersonal stress, willingness to tolerate 
frustration and delay, ability to influence other persons behaviour, and capacity to structure social 
interaction systems to the purpose at hand."  (p.  81) 

Den "karismatiske  ledaren"  som  i  kraft av sin  utstrålning och sina personliga kvalitéer  har  
extraordinära  effekter på  medarbetare är efterföljare till denna  teori.  Andra exempel  på  
egenskapsmodellen är  de  klassiska indelningarna  av  ledare i auktoritär,  demokratisk  och låt-
gå  ledare (Smither,  1994) eller  ledare  av  typ  X eller  typ  Y  (McGregor,  1960). Till modellen 
fors  också ibland McLellands  behovsteori. Enlig  McLelland och Boyatzis  (1982)  skall 
framgångsrika ledare  ha  ett starkt  eller  ordinärt prestationsbehov, ordinärt gemenskapsbehov 
och ett starkt maktbehov  som  är riktat mot  organisationens  nytta.  

Exempel  på situationsmodellen  är  Hersey  and  Blanchards  (1982) situationsteori som  menar att 
underordnades "mognad" avgör vilken ledarstil  som  skall användas.  Om de  underordnades 
mognad är  låg  skall ledarens uppgiftsorientering vara hög och  relationsorienteringen låg. Om  
,'mognad" är medel skall ledarens  relationsorientering  vara hög och uppgiftsorientering vara 
medel.  Om  underordnades mognad är hög skall  både relationsorientering  och 
uppgiftsorientering vara  låg.  

Ett annat exempel på situationsanpassat ledarskap (och som tillika är  en  interaktionsmodell) är 
Vroom och Yettons  (1973)  modell för ledarskap som beskriver vilka ledarstilar som bör 
användas i olika situationer. I denna modell finns följande fem ledarstilar; 

- Autokratisk 1. 

- Autokratisk 2. 

- Konsultativt 1. 
- Konsultativt 2. 

- Gemensamt 

Ledaren löser problemet genom att använda  den information  som finns 
vid  den  tidpunkten 
Ledaren skaffar  information  från medlemmarna och beslutar  sedan  hur 
problemet skall lösas 
Ledaren delar problemet med relevanta gruppmedlemmar individuellt 
Ledaren diskuterar problemet med hela gruppen,  men  fattar besluten 
sj älv 
Ledaren diskuterar problemet och söker uppnå  en  lösning som 
accepteras av hela gruppen. 



Modellen  förutsätter att ledaren vet när och hur underställda kan  delta  och mycket om 
uppgiften (exempelvis om kvalitetskrav finns, om tillräcklig  information  finns, om problemet är 
strukturerat, om underordnade skall vara aktiva i genomförandet, om underordnade delar det 
organisationsmål som kan uppnås om problemet löses, om det finns det olika uppfattningar  
bland  underställda om hur problemet skall lösas, om  de  underställda  har  tillräcklig  information).  

Fielders  (1967)  Contingency  model  särskiljer två  faktorer som  särskilt viktiga. I denna modell 
förkastas  tanken  att  det  bara finns ett bästa sätt att tänka  eller  agera  på.  Ett  effektivt  
ledarbeteende  beror på (is  contingent upon)  vissa  karakteristika hos  ledaren  men  även  hos  
medarbetare och i  situation; 

a)  Ledarens motivationsstil.  
1. De  som motiverar genom relationer  
2. De  som motiverar genom uppgiften 

b) Ledarens kontroll i problemlösningssituationen.  
1. Gruppens lojalitet med ledaren eller gruppens inre sammanhållning.  
2. Uppgiftens struktur dvs, om uppgiften är tydlig, strukturerad och det bara finns  en  

lösning/rätt lösning.  Alternativ  att uppgiften är ostrukturerad , oklar och att det 
inte finns någon "rätt lösning".  

3. Ledarens positionsmakt. Antas vara  den  makt som  en chef  vanligtvis  har  i ett möte 
med  en  arbetsgrupp som skall utföra  en  uppgift. 

Syftet med arbetets första steg är att samla  in  olika förslag till ledaringripanden vid möten.  De  
insamlade förslagen skall ge ett empiriskt underlag till att utforma  en  begreppslig referensram 
som beskriver  en  ledares sätt att ingripa i gruppmöten. Referensramen revideras/utvecklas i 
jämförelse med aktuell ledarskapsteori främst med ayseende på situationsanpassat ledarskap och 
vad  en  ledare gör. 

Detta arbete syftar till att nykonstruera ett  test  av situationsanpassat ledarbeteende vid 
gruppmöten. I det första steget inhämtas empiriskt material från befintliga chefer genom att 
dessa fritt får ge förslag till så många ingripanden som möjligt i  10  olika gruppmötes-
situationer  (Pfeifer  & Jones,  1978)  som kan förekomma i ledningsgrupper, projekt eller 
arbetsgrupper. Förslagen ger ett empiriskt underlag till  en  begreppslig referensram som 
beskriver  en  ledares sätt att ingripa i gruppmöten. Referensramen revideras/utvecklas i 
jämförelse med aktuell ledarskapsteori främst med ayseende på situationsanpassat ledarskap. 
I det andra steget konstrueras  en  modell för  test  av gruppledarbeteende.  En  testprototyp 
utprövas och utvecklas vidare till ett användbart gruppledartest. Utgångspunkten är att  en god  
ledare skall  ha  tillgång till  en  repertoar av ingripanden utifrån olika situationers kray. 
I det tredje steget utprövas gruppledartestet, parallellt utanför programmet, i ett 
Assessmentcenter. Resultatet av gruppledartestet jämförs med/valideras mot slutbedömningen 
från Assessmentcentret, observationer från gruppövningar, personbedömningar vid intervjuer  
samt  resultat från anlagstester och personlighetstester. I det fjärde steget utprövas/jämförs 
resultaten för  13  personer med deras närmaste vänners  respektive  arbetskamraters bedömningar 
i motsvarande beteendefaktorer. I det femte steget genomförs normdatainsamling, 
reliabilitetsberäkning med  test-retest  metoden  samt en  jämförelse med  Leonard V Gordons  
personlighetsinventorium 

I merparten  av de tester som  används idag  vid  chefsurval mäts personliga karaktäristika  (traits).  
Föreliggande arbete  har som  syfte att utveckla ett  test av  ledarbeteenden i olika 
mötessituationer. Ett  sådant test skulle  kunna fungera  som komplement  i befintliga  testbatterier 
vid  urval  av chefer men  också  som underlag vid  utveckling/utbildning  av  befintliga  chefer.  
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INSAMLING  AV  EMPIRISKT UNDERLAG 

METOD 

Försökspersoner 
Försökspersoner är  16  chefsaspiranter  (12  män och  4  kvinnor i åldersintervallet  30-50  år) inom  
en  länstäckande  organisation  i Norrbotten vilka anmält sig till ett chefsutvecklings-  program. 
Organisationen  är affärsdrivande och tjänsteproducerande med relativt självgående medarbetare 
vilket matchar  de  teoretiska utgångspunkterna. I denna typ av  organisation  behövs ofta möten 
med medarbetare för att utforma verksamhetsinriktning, gemensam policy, osv. Alla  de 16  
chefsaspiranterna hade någon  form  av  chefs  och ledarerfarenhet och alla genomgick vid 
undersökningstillfället ett testbatteri för kartläggning av  sin  personliga 
chefssutvecklingspotential. Detta gör att  den  utvalda gruppen rätt väl matchar målgruppen för 
det senare  testet  bl.a, såtillvida att  de har en  gedigen yrkeserfarenhet som meriterar  dem  för 
chefsuppgifter och att  de har  ett eget intresse för  chefs-  och ledaruppgifter eftersom  de  anmält 
sig till chefsutvecldingsprogrammet.  

Material  

Utifrån exempel på olika mötessituationer som kan förekomma i arbetsgrupper  (Pfeifer  ör 
Jones,  1978)  valdes  10  situationer ut som speglar vanligt förekommande händelser/störningar i 
grupparbete. Situationerna är allmängiltiga med få detaljer.  En  blandning av följande 
händelser/störningar finns representerade; 

Individuella — grupp 
Arbetsformsinriktade — innehållsinriktade 

Uppgiftsinriktade — känslomässigt inriktade 

Urvalet  av  dessa  10 situationer kan  karaktäriseras  som  purposive  sampling  utifrån att  de  
innehåller vanliga och olika  typer av  händelser/störningar och  som kan  medge/locka fram olika  
typer av  ingripanden från mötesledaren (Silverman,  2000).  Situationerna (Bilaga  1) var; 

1. Att starta  
2. Ett annat ämne  
3. Gruppen  angriper  
4. Undergrupper uppstår  
5. För  sen  ankomst  
6. En  medlem dominerar  
7. Den  tyste medlemmen  
8. Den  negativa gruppen  
9. En  medlem gråter  
10. En  medlem med svårigheter 

Procedur  
De 16  chefsaspiranterna genomgick alla  under en  dag ett testbatteri för kartläggning av  sin  
personliga chefsutvecklingspotential. I slutet av testdagen lämnades till var och  en  ett 
frågeformulär (med  en  mötessituation på varje sida) med uppmaning att skriva ner så många  
for-slag  som möjligt till agerande  per situation  (Bilaga  2).  I förutsättningarna angays att  de skulle  
tänka sig att  de  var ordförande/ledare för  en  arbetsgrupp om  8-14  personer där alla  har  någon 
kompetens som är betydelsefull för gruppens/organisationens arbete och resultat. Aspiranterna 
fick också  information  om att deras svar  skulle  användas i forskningssyfte för att utveckla ett  test  
och att svaren inte  skulle  ligga till grund för några personbedömningar i samband med  testen.  
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Databehandling 
Resultaten (här sammanlagt  327  förslag till ingripanden i  de 10  situationerna) sammanfördes till 
kategorier med kravet att  de skulle  vara så lika som möjligt mellan kategorier och så olika som 
möjligt mellan kategorier, dvs, att  de skulle  vara ömsesidigt uttömmande och uteslutande.  

En  begreppslig referensram  med sex kategorier  konstruerades utifrån  kodningen.  Denna och 
underliggande  data  analyserades vidare  efter  luckor, tyngdpunkter och  relationer enligt  
"Repacking  and  aggregating  data-searching  for  relationships"  enligt  Huberman och  Miles 
(1994). 

Med  syfte att  på  ett annat sätt kartlägga vanliga ledarskapsbeteenden i mötessituationer 
genomfördes därefter  en  intervju  med en erfaren  executive  search-konsult. Intervjuresultaten 
analyserades och jämfördes  med den  begreppsliga referensramen (bilaga  3)  genom  "Cross-case 
data  analysis" (Huberman och  Miles, 1994).  

Två externa bedömare  (en  kollega och  en  forskarstuderande med  10  års yrkeserfarenhet)  har  
därefter oberoende av varandra sorterat  de 327  förslagen i  de sex  upprättade kategorierna  plus  i  
en  kategori övrigt. Interbedömarreliabiliteten beräknades som antalet överenstämmande 
kategoriseringar dividerat med antalet möjliga överenstämmanden enligt (Schweigert,  1994)  

RESULTAT 

Sammanlagt erhölls  355  förslag till ingripanden i  de 10  situationerna.. Av dessa var  28  förslag 
identiska med varandra.. Återstod  327  olika förslag till ingripanden. Förslagen fördelade sig 
förhållandevis jämt över  de  tio situationerna med som högst  42  förslag till  situation  nr  1  och nr  
2  (Att starta, Ett annat ämne) och som lägst  22  förslag till  situation  nr  9 (En  medlem gråter). 
Variationsvidden i totalt antal svar mellan chefsaspiranterna var från högst  39  till lägst  13  förslag.  

En  första kodning visade  en  överensstämmelse med två grundläggande klassiska ledarbeteenden; 
uppgiftscentrerade och relationscentrerade beteenden.  Till  dessa kunde fogas andra 
aktiva/initierade beteenden som inte hade fokus på något av dessa två grundläggande 
beteenden  samt  passiva/avvaktande beteende som exempelvis vänta och  se,  låt gå, etc.  

En  fortsatt analys/kodning visade att  de  uppgiftscentrerade förslagen kunde kodas i styrande 
eller informerande/tydliggörande beteenden.  De  relationscentrerade förslagen kunde kodas i 
stödjande eller utredande/analyserande beteenden. Nitton förslag var inte möjliga att koda i 
någon av  de sex  kategorierna och kodades i kategorin övrigt. 

Utifrån denna analys/kodning och konstruerades  en  begreppslig referensram med  sex  
kategorier  (Figur 1).  



4.Stödja 

5.Utreda 
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"Uppgifisinriktning" 	 "Annan aktivitetsinriktning" 	"Relationsinriktning"  

3.Initiera  

Tio 
Gruppmötessituationer 

6.Avvakta 

Figur 1.  Begreppslig referensram för ledaringripanden i mötessituationer 

Figur 1  visar  sex  olika ledaringripanden i mötessituationer. Kategori  1  och  2  är ingripanden 
med inriktning mot arbetet/uppgiften och kategori  4  och  5  är ingripanden mot 
relationer/klimat. Kategori  3 har  att göra med beteenden som att initiera/starta aktiviteter och 
kategori  6  är beteenden som att vänta, avvakta eller låta gruppen lösa problemet själv, osv, vilka 
varken är direkt uppgiftsinriktade eller relationsinriktade. 

Utifrån  den  ovanstående analysen/kodningen och  den  jämförande intervjun  gjordes en  fortsatt 
analys för att identifiera tyngdpunkter, luckor, andra  dimensioner  och relationer/samband  
(Repacking  and  aggregating  data-searching  for  relationships)  enligt  följande: 

• Tyngdpunkter 
Avser väsentliga utgångspunkter 

Att gruppmötessituationerna är stimulansexempel för att locka fram olika 
gruppledarbeteenden 
Att  den  sammanlagda repertoaren av gruppledarbeteenden skall ligga till grund för 
utvecklingen av ett  test  (strukturerat frågeformulär) som i ett urvalssammanhang kan 
komplettera personlighetstest, observationer vid gruppdiskussioner och 
personbedömning i samband med intervju. 

1.  Styra 

2.Informera 
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• Luckor 
Avser  data  som  faller  utanför  den  gjorda analysen (här förslag som  faller  utanför  de sex  
kategorierna i  den  begreppsliga referensramen). Här anges också andra metoder för 
kartläggning än det planerade  testet.  

• Inåtvända ingripanden mot mig själv som ledare 	- Intervju 
• Visa  egna känslor 	 -  Observation  
• Använda sitt kroppsspråk 	 -  Observation  

Kunna se/agera på störningar tidigt 	 -  Observation  
Anpassa sitt språk till mottagaren/omständigheterna 	-  Observation  
Använda  sin  personlighet exempelvis pondus. 	- Personlighetstest 

• Andra dimensioner 
Avser datadimensioner som är svåra att hantera inom  den  befintliga referensramen. 

Att  data  (här  de 327  förslagen) kan karaktäriseras som individinriktade eller 
gruppinriktade. 
Styrkan i framförandet 
Egen känslobearbetning/inåtvända ingripanden 

Relationer/samband  
Avser hur kategorierna är relaterade till varandra,  (se Figur 1).  

Med  syfte att  på  ett annat sätt kartlägga vanliga ledarskapsbeteenden i mötessituationer 
genomfördes  en  intervju  med en erfaren  executive  search-konsult. Intervjuresultaten 
analyserades och jämfördes  med den  begreppsliga referensramen genom  "Cross-case data  
analysis".  En kodning av  intervjumaterialet (Bilaga  3)  visade följde utfall för kategorierna i  den  
begreppsliga referensramen; 

• Informera  (5  svar) 
• Stödja 	(3  svar) 
• Styra 	(2  svar) 

Avvakta  (2  svar) 
Utreda 	(1  svar) 

• Initiera 	(1  svar) 

Två externa bedömare  (en  kollega och  en  forskarstuderande med  10  års yrkeserfarenhet)  har  
oberoende av varandra och oberoende av  den  redan gjorda  kategoriseringen  sorterat  de 327  
förslagen i  de sex  upprättade kategorierna  plus en  kategori Övrigt. Interbedömarreliabiliteten 
över alla  327  förslagen var  0,54  resp.  0,55.  Fördelat över  de 10  situationerna var  den  genom-
snittliga interbedömarreliabiliteten med  de  två externa bedömarna enligt följande:  

1) Att starta  0,46 
2) Ett annat ämne  0,56 
3) Gruppen  angriper  0,53 
4) Undergrupper uppstår  0,66 
5) För  sen  ankomst  0,54 
6) En  medlem dominerar  0,57 
7) Den  tyste medlemmen  0,57 
8) Den  negativa gruppen  0,58  
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9) En  medlem gråter  0,57 
10) En  medlem med svårigheter  0,43  

Överensstämmelsen med  de  båda bedömarna och  den  gjorda  kategoriseringen  är således högst i  
situation 4  (undergrupper uppstår) och lägst i  situation 10 (en  medlem med svårigheter) och  
situation 1  (att starta) 

Fördelat över kategorierna var  den  genomsnittliga interbedömarreliabiliteten med  de  två 
externa bedömarna enligt följande: 

• Utreda  0,70  
• Styra  0,64  
• Avvakta  0,58  
• Stödja  0,48  
• Informera  0,46  
• Initiera  0,30  
• Övrigt  0,36  

Överensstämmelsen i  kategoriseringen  med två externa bedömare är således högst i 
Utreda/analysera och lägst i Initiera. 

DISKUSSION 

Detta första steg hade som syfte att samla  in  olika förslag till ledaringripanden vid möten.  De  
insamlade förslagen  har  gett ett empiriskt underlag till utformning av  en  begreppslig 
referensram  (Figur 1)  som beskriver  en  ledares sätt att ingripa i gruppmöten.  Kategoriseringen  
av förslagen till ledaringripanden visade  en  överensstämmelse med klassisk ledarskapsteori; 

- Auktoritärt ledarskap som motsvarar Styra 
- Demokratiskt ledarskap som motsvarar Stödja 
- Låt gå ledarskap som motsvarar Avvakta 

Dessutom tillkom följande kategorier 
- Informera 
- Utreda 
- Initiera.  

Den  informerande kategorin kan  ha  ett samband med  den  styrande funktionen. När ledaren 
tydliggör mål och vägar mot målet är det indirekt  en  styrande funktion. Huruvida samband 
finns mellan kategorierna utreds i det fortsatta utvecklingsarbetet.  

En  överensstämmelse finns också  med  Fielders Contingency  model (1967).  Ett  effektivt  
ledarbeteende  beror på; 
a)  Ledarens  motivationsstil 

1) De som  motiverar genom uppgiften. Vilket här motsvaras  av  kategorierna Styra och 
Informera.  

2) De som  motiverar genom  relationer.  Vilket här motsvaras  av  kategorin Stödja.  
b)  Ledarens kontroll i problemlösningssituationen.  

1) Gruppens  lojalitet  med  ledaren  eller gruppens  inre sammanhållning. Över  de  tio 
situationerna finns  en variation  i dessa förhållanden.  

2) Uppgiftens  struktur  dvs,  om  uppgiften är tydlig, strukturerad och  det  bara finns  en  
lösning/rätt lösning.  Alternativ  att uppgiften är ostrukturerad , oklar och att  det  inte 
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finns någon "rätt lösning". I  de  tio situationerna är utgångspunkten det senare, eftersom  
testet  då tar i anspråk mera av karakteristika hos  den  testade och därigenom 
diskriminerar bättre mellan olika individer.  

3)  Ledarens positionsmakt. Antas vara  den  makt som  en chef  vanligtvis  har  i ett möte 
med  en  arbetsgrupp som skall utföra  en  uppgift. I instruktionen till  testet  antas ledarens 
makt vara  den  sedvanliga positionsmakt som  en  ledare  har  i  en  arbetsuppgift som skall 
utföra  en  uppgift.  

Fielders Contingency-model  föreslår vidare att  en  uppgiftsinriktad ledare är mera  effektiv  i  en 
situation med  mycket  låg eller  mycket hög kontroll/struktur.  Vid testkonstruktionen  antas inga 
sådana direkta ytterligheter varför denna  distinktion  inte beaktas. Inte  heller  antas  situationer 
som  kräver akuta/direkta ingripanden  eller  där underlåtenhet att agera snabbt  har  stora  
konsekvenser  exempelvis  vid  olyckstillbud.  De  tio situationerna omfattar endast sådana där 
ledare och grupp arbetar  under  "normala" omständigheter och i mötesliknande  former.  
Fielder  förklarar skillnaderna mellan olika ledare  som  skillnader i målprioriteringar. Vissa ledare 
prioriterar att etablera och vidmakthålla goda  relationer  och andra ledare prioriterar att 
utföra/slutföra uppgiften. Därmed är  vi  tillbaka nära  den  klassiska ledarskapsteorin  med  
Auktoritärt/uppgiftsinriktat och demokratiskt/relationsinriktat ledarskap.  

Hersey  och Blanchards  (1982) situationsteori  menar att underordnades "mognad" avgör vilken 
ledarstil  som  skall användas. I förutsättningarna för situationerna i detta  test  är utgångspunkten 
att alla deltagare  har  någon  kompetens som  är betydelsefull för  gruppens  arbete och  resultat. 
Men  deras beteende i  de  tio situationerna visar varierande  grad av  mognad.  Hersey  och  
Blanchard  framhåller vidare att  de  flesta människor  har en stil som de  föredrar,  men de  hävdar 
att flexibilitet hellre än  konsistens  är ett kännemärke för ett  effektivt  ledarskap.  Vid 
konstruktionen av testet  är  det en  kartläggning  av  denna  konsistens  och flexibilitet  som  
eftersträvas dvs, vilken ledarstil föredrar individen vanligtvis och  hur flexibel  är individen att 
använda även andra ledarstilar.  

Det kan diskuteras om  de  utvalda  10  situationerna är representativa för olika mötessituationer 
som kan förekomma i arbetsgrupper. I detta sammanhang är  de  utvalda enbart med syftet att 
kunna locka fram olika förslag till ledaringripanden.  De 327  förslagen  har  kategoriserats i  6  
kategorier och  en  kategori Övrigt med förslag som inte gick att hänföra till  de  andra  sex  
kategorierna. Dessa förslag handlade till stor  del  om ingripanden riktade mot personen själv 
som mötesledare; mot egna känslor, tankar, kroppsspråk, etc. Eftersom syftet var att samla  in  
förslag som beskriver  en  ledares sätt att ingripa i gruppmöten lämnas dessa "inåtvända" 
ingripanden utanför det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Det kan också diskuteras om  den  gjorda  kategoriseringen  av  de 327  förslagen är reliabel. 
Interbedömarreliabiliteten med två externa bedömare är  0,54 respektive 0,55.  Kategorierna 
Övrigt  (0,36)  och Initiera  (0,30)  visar  den  lägsta överensstämmelsen med  de  två externa 
bedömarna. Sannolikt  har  medtagandet av kategorin Övrigt i bedömningsförfarandet sänkt  den  
totala reliabiliteten. Flera av förslagen inom denna kategori  har  bedömarna tolkat i någon av  de 
sex  andra kategorierna. Kategorin Initiera som representerar aktiva ingripanden som inte kan  
kategoriseras  direkt till sitt innehåll och som finns med i  den  begreppsliga referensramen får 
tillsvidare kvarstå som egen kategori. Fortsatta reliabilitets- och validitetsanalyser är avgörande. 



KONSTRUKTION OCH UTVECKLING 

I det första steget inhämtades empiriskt material från  16  chefskandidater genom att dessa fritt 
fick ge förslag till så många ingripanden som möjligt i  10  olika gruppmötessituationer  (Pfeifer  
& Jones,  1978)  som kan förekomma i ledningsgrupper, projekt eller arbetsgrupper.  De 327  
olika förslag till ingripanden som erhölls gav det empiriska underlaget till att utforma  en  
begreppslig referensram  (se Figur 1).  Syftet med det andra steget är att konstruera, pröva och 
vidareutveckla  en  testprototyp som i senare steg kan prövas och utvecklas till ett användbart 
gruppledartest. 

METOD 

Utfonnning av testprototyp 
Utifrån  de 327  förslag till ledaringripanden som erhållits och  den  gjorda  kategoriseringen  
konstruerades ett frågebatteri till  de 10  gruppmötessituationerna.  Till  var och  en  av  de sex  
kategorierna formulerades tre svarsalternativ som i så stor utsträckning som möjligt innefattade 
innehåll och formuleringar i  de 327  förslagen. 
Frågebatteriet kom därmed att omfatta sammanlagt  180  svarsalternativ dvs.,  18 per situation.  

Tre personer med ledarerfarenhet fick därefter  ha  synpunkter på svarsalternativen, varefter dessa 
reducerades/omformulerades till två svarsalternativ  per variabel  och  situation.  Frågebatteriet 
kom därefter att omfatta  120  svarsalternativ dvs.  12 per situation. 

En  testprototyp  (Berg, 1997,  Bilaga  A, s. 1-13)  konstruerades med två svarsalternativ  per 
variabel inklusive  ett svarsformulär med fem bedömningsalternativ från  "Ja,  så  skulle jag absolut  
göra/Mycket lämpligt"  (5)  till "Nej, så  skulle jag absolut  inte göra/Helt olämpligt" 

Försökspersoner 
Försökspersoner är  10  män och  9  kvinnor, som genomgick  en  kurs i ledarskap vid Luleå 
Tekniska Universitet, alla med egen ledarerfarenhet. 

Utprövning av testprototyp och databehandling  

Testprototypen  (med  10  situationer och  6  variabler med två svarsalternativ  per variabel  och  
situation)  utprövades på  19  personer med ledarerfarenhet,  se Berg (1997 s. 13-17).  
Svarsfrekvenserna i  de sex  variablerna och  de 120  svarsalternativen analyserades med 
frekvenstabeller och frekvenshistogram,  se Berg (1997  Bilaga B.  S 8-25).  

RESULTAT OCH DISKUSSION 

Utifrån analyserna av svarsfrekvens reducerades svarsalternativen till  en per variabel  och  
situation,  dvs.  60  svarsalternativ.  De  svarsalternativ som mest liknande normalfördelning valdes. 
Av dessa  60  svarsalternativen rekommenderades  51  till nästa testomgång. För  de  återstående  9  
svarsalternativen (varav  6  ingick i variabeln avvakta) rekommenderades omformuleringar. 
Att variabeln Avvakta inte uppfyllde kraven på normalfördelning torde  ha  berott på att det 
i svarsalternativen  har  varit svårt för respondenterna att särskilja  en  medvetet avvaktande 
hållning från  en passiv  hållning. Flera av svarsalternativen i variabeln Avvakta behöver således 
förändras/omformuleras så att  en  medvetet avvaktande hållning utformas. 
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UTPRÖVNING  I ASSESSMENT  CENTER  

I det föregående steget utprövades testprototypen och vidareutvecklades till att omfatta ett 
svarsalternativ till var och  en  av  de sex  variablerna.  De 10  situationerna bibehölls oförändrade. 
Flera av svarsalternativen i variabeln Avvakta omformulerades från  en passiv  till  en  medvetet 
avvaktande hållning. 

I detta steg utprövas gruppledartestet i ett assessmentcenter. Ett assessmentcenter (ASSC) kan 
beskrivas som  en  grupporienterad, standardiserad serie av aktiviteter (övningar) som ger 
underlag för bedömningar och prediktioner av mänskligt beteende som är  relevant  för arbete 
utfört i organiserad  form  (Finkel,  1976).  Utifrån  en  kravanalys, med relevans för  den  befattning 
det är fråga om, byggs ett kartläggningsbatteri upp. Detta batteri innehåller vanligen 
individuella övningar, gruppövningar, personlighetstest, anlagstest, psykolog- intervjuer och 
intervjuer genomförd av företagsrepresentant. I ett ASSC används vanligen såväl 
företagsrepresentanter som urvalskonsulter som observatörer. Dessa genomför observationer av 
deltagarnas beteende  under  övningarna med hjälp av strukturerade observationsformulär. 

I  en  review över assessmentcentermetodens  effektivitet har  Gaugler, Rosenthal.  Thornton  och 
Bentson  (1987)  dragit slutsatsen att  den  är reliabel och  har en god  kriterierelaterad prediktiv  
validitet.  Genom  en  jämförelse mellan bedömningar och beteendeobservationer i  assessment  
center  och gruppledartestets  variabler  ayses innehållet i testets  variabler  beskrivas. 

Syftet med detta tredje steg är att jämföra gruppledartestets variabler med; 
- slutbedömningar från assessmentcenter 
- observationer från gruppövningar och individuella övningar 
- personbedömningar vid intervjuer 
- resultat från anlagstester. 
- resultat från personlighetstest. 
- slutbedömningar från assessmentcenter 

METOD 

Försökspersoner 
Försökspersoner är  12  anställda med civilingenjörsutbildning  (11  män och  1  kvinna) inom ett 
stort elektronikföretag i  Danmark.  Samtliga hade rekommenderats till ASSC av  sin  närmast 
högre  chef  på  respektive  avdelning. Syftet var att alla deltagare som resultat av ASSC  skulle  få 
ett personligt utlåtande som  sedan  på hemmaplan  skulle  förverkligas i  en  handlingsplan i samråd 
med närmast högre  chef  och personalavdelningen. Genom detta upplägg aysåg företaget att 
förbereda/inskola egna aspiranter till kommande chefsbefattningar  (alternativ  olika 
specialistbefattningar för  dem  som inte befanns lämpliga som chefer) och därigenom i  god  tid 
trygga  sin  chefsförsörjning.  

Material  
De 12  aspiranterna genomgick  2  veckor före själva deltagandet i ASSC ett testbatteri bestående 
av nedanstående  tester.  Eftersom deltagarna var danskspråkiga genomfördes alla  test  utom ett på 
danska.  Watson-Glaser  genomfördes på engelska eftersom  testet  saknar dansk översättning 

- Gruppledartestet med  6  beteendevariabler  
- Gordons  personlighetstest med  8  personlighetsvariabler och  12  värderingsvariabler 
- Wll — Verbalt flöde 
- R11KE och Serier Trankell - Logisk förmåga, slutledningar 
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- Watson-Glaser  —  Logisk  förmåga,  kritisk  analys 
- Pussel  WIT  111  och Utvikning Aros — Spatial förmåga  
- Bennet  CC  —  Teoretisk teknisk  förmåga 
- Skeppsdestination —  Simultankapacitet  
- Ovanliga användningsätt -  Kreativitet  

I ASSC ingick  3  individuella övningar och  3  gruppövningar.  Till  varje övning fanns 
strukturerade formulär där observatörerna i  en  skala från  1-9  gjorde bedömningar i 
nedanstående faktorer;  

1) Kort  presentation (individuell övning med alla  6  bedömare till varje  aspirant)  
- Muntlig framställning  
- Disposition  
- Innehåll 
- Respons (förmåga att fängsla) 
- Summerad bedömning  

2)  Lång presentation (individuell övning med  2  bedömare till varje  aspirant)  
- Självinsikt/nyansering 
- Villighet att  se  och ta  tag  i egna utvecklingspunkter 
- Kontakt  
- Empati 
- Summerad bedömning  

3)  Ledarskapsövning (gruppövningar med  6  deltagare i varje och  3  observatörer) 
- Styra 
- Informera/tydliggöra 
- Initiera 
- Utreda/analysera 
- Stödja 
- Summerad bedömning  

4) In basket  (individuell övning med  2  observatörer till varje  aspirant)  
- Att sälja sig själv och sina ideer 
- Dominans/ledarskap 
- Lyhördhet 
- Språklig framställning 
- Självständighet 
- Intellektuell rörlighet 
- Stresstolerans 
- Ihärdighet 
- Summerad bedömning  

5)  Konfliktövning (gruppövningar med  6  deltagare i varje och  6  observatörer) 
- Att sälja sig själv och sina ideer 
- Dominans/ledarskap 
- Lyhördhet 
- Språklig framställning 
- Självständighet 
- Intellektuell rörlighet 
- Stresstolerans 
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- Ihärdighet 
- Summerad bedömning  

6)  Samarbetsövning (gruppövningar med  6  deltagare i varje och  3  observatörer) 
- Att sälja sig själv och sina idéer 
- Dominans/ledarskap 
- Lyhördhet 
- Språklig framställning 
- Självständighet 
- Intellektuell rörlighet 
- Stresstolerans 
- Ihärdighet 
- Summerad bedömning 

Procedur 
Förutsättningar för företages urval av aspiranter till ASSC var att  de  hade följts av  sin  närmaste  
chef  i minst  4  utvecklingssamtal  under 1-2  år. Alla aspiranter hade i förväg fått  information  om 
vad ASSC innebar och att deltagandet var frivilligt. 

Målet med ASSC för  foretaget  var att förbättra träffsäkerheten i urvalet av ledare och 
specialister i förhållande till verksamhetens kray.  Till  grund för bedömningarna låg  16  
arbetskrav som hade utarbetats av ledningsgruppen med underlag från chefsutbildarna i 
företagets chefsutbildningsprogram. Dessa  16  arbetskrav fick  sedan  bli styrande för 
konstruktionen av testbatteri, urval av ASSC-övningar  samt  för vilka faktorer som  skulle  
observeras och bedömas. Genom ASSC  skulle den  enskilde aspirantens personliga 
förutsättningar, begåvning, egenskaper och  motivation  till  en  vidareutveckling till ledare eller  
specialist  kartläggas. Denna kartläggning  skulle  resultera i ett personligt utlåtande som  sedan  på 
hemmaplan  skulle  förverkligas i  en  handlingsplan i samråd med närmast högre  chef  och 
personalavdelningen. 

Ett ASSC  har  genomförts uppdelat på  3  tillfällen med c:a  2  veckors intervall enligt följande;  

1) Information  och enskilt testutförande i grupp  (inklusive  gruppledartestet).  
2) Feedback  om testresultat i ett psykologsamtal med var och  en  av deltagarna  samt en  

intervju som  en  konsult genomförde med var och  en  av  dem. 
3) Internat under 4  dagar omfattande  information,  gruppövningar med observationer. 

Upprättande av utlåtande som underlag för individuella handlingsplaner. 

Gruppledartestet som utfördes av deltagarna vid det första tillfället  lades sedan  åt sidan. 
Sammanställning av gruppledartestet gjordes  5  månader efter internatet vilket betyder att 
inga observationer eller bedömningar  har  påverkats av gruppledartestets resultat. 

Resultaten på anlagstesten normerades efter Stanineskalan. Normgrupp var företagsledare-
aspiranter som tidigare genomgått motsvarande  test  som här. Testresultaten dokumenterades i  
en  profil  inklusive en  sammanfattning av varje  aspirants  teoretiska förutsättningar. Bedömning av 
aspiranternas personlighetsmässiga förutsättningar för chefsfunktioner (i  en  skala från  1  till  9)  
gjordes av författaren med  Gordons  personlighetstest som underlag. 

Bedömning av aspiranternas personliga förutsättningar för chefsfunktioner (i  en  skala från  1  till  9)  
gjordes av  en  konsult efter  en  personlig intervju. I  de  personliga förutsättningarna innefattades 
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också tidigare ledarerfarenheter och  motivation  för chefsuppgifter inom företaget. Ovanstående 
bedömningar från  tester respektive  och intervju gjordes oberoende av varandra.  

Under  internatet bedömdes varje  aspirant  i tidigare nämnda  37  faktorer/beteenden med hjälp 
av strukturerade observationsformulär. Minst  2  och högst  6  observatörer medverkade  under de 
sex  övningama.  Ingen  av observatörerna hade vid observationstillfällena någon kännedom 
om aspiranternas resultat i tidigare genomförda tester/intervjuer. Observatörerna genomförde  
under  internatet sina observationer och bedömningar oberoende av varandra i  en 9  gradig 
skala. Medelvärdet av totalbedömningarna från  de sex  assessmentövningarna betecknas här; 
beteendetnässiga förutsättningar, 

Slututlåtandet från ASSC innefattade sammanfattande/koncentrerade resultat från anlagstesten, 
personlighetstestet  Gordon,  konsultintervjun och  de  observationer som gjordes  under  
övningarna. Utlåtandet ayslutades med  en  prognos över aspirantens förutsättningar för 
chefsarbete. Denna prognos gjordes i ett möte där alla som medverkat i att bedöma 
aspiranterna deltog. I efterhand  har  författaren skattat innehållet i denna prognos i  en  9-gradig 
skala, där  9  betyder  en  extremt hög chefslämplighet och  1 en  närmast  total  olämplighet. Dessa 
skattningar betecknas här prognosticerade förutsättningar. 

RESULTAT OCH DISKUSSION 

Bedömningar i assessmentcenter 
Av tabell  1  framgår att medelvärdet av aspiranternas teoretiska förutsättningar,  5,4  ligger något 
högre än medelvärdet  5,0  i stanineskalan. Det höga medelvärdet kan bero på att det här rör sig 
om  en  speciellt utvald grupp, alla med bra yrkeserfarenhet och med civilingenjörs- utbildning 
som grund vilket  har  gjort att  de  presterat bra resultat i anlagstesterna. Bedömningarna av 
aspiranternas personlighetsmässiga, personliga, beteendemässiga och prognisticerade förutsättningar  har  
alla medelvärden något  under  stanineskalans medelvärde.  En  viss försiktighet hos bedömarna att 
använda bedömningsskalans höga värden återspeglas här. 

Standardavvikelserna är nära  de  förväntade  2,0  i stanineskalan förutom vad gäller 
bedömningarna av  de  beteendemässiga och personliga förutsättningarna som  har  standardavvikelserna  
0,6 respektive 1,5.  Speciellt vad gäller bedömningarna av  de  beteendemässiga förutsättningarna 
genom observationer  har  observatörerna i stor utsträckning undvikit att använda 
extremvärdena  1  och  9.  Denna centraltendens kan bero på  en  generell försiktighet hos 
observatörerna eller att  de  tyckt sig sakna tillräcklig grund i sina observationer för att använda 
sig av  de  lägsta  respektive de  högsta värdena.  Den  förhållandevis låga standardavvikelsen vid 
bedömningen av  de  personliga förutsättningarna kan bero på försiktighet hos  den  konsult som 
genomförde  den  personliga intervjun med aspiranterna. Denne var vid intervjutillfället 
medveten om att många flera bedömningar  skulle  göras senare  under  ASSC. 

Tabell  1.  Medelvärden och standardavvikelser för bedömningar av aspiranternas 
förutsättningar för chefsarbete 

Förutsättningar Metod Medelvärde  Standardavvikelse  
Teoretiska Anlagstest  5,4 1,9 
Personlighetsmässiga Gordons test  4,6 1,9 
Personliga Intervju 4,7 1,5 
Beteeendemässiga Observationer 4,6 0,6 
Prognos  tic  erade Hela ASSC 4,5  1,9  
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Av tabell  2  framgår att bedömningarna av aspiranternas personlighetsmässiga förut- sättningar 
utifrån  Gordons  personlighetstest och bedömningarna av deras personliga förutsättningar genom 
intervju båda  har  signifikanta samband på  0,01-nivån med  de  prognosticerade förutsättningarna 
enligt slututlåtandet från ASSC. Det betyder att dessa bedömningar i ganska hög  grad har  vägts  
in  och påverkat slutbedömningarna från hela ASSC.  

Positiv  korrelation finns också mellan  de  beteendemässiga förutsättningar som bedömts med 
observationer och  de  prognosticerade förutsättningarna  men  denna korrelation är inte  signifikant. 
Den  låga standardavvikelsen i bedömningarna av  de  beteendemässigaförutsättningarna (Tabell  1)  
torde här  ha  inverkat på så sätt att dessa bedömningar inte kunnat vägas  in  och påverka 
slutbedömningarna från ASSC lika mycket som  de  personlighetsmässiga och personliga 
förutsättningarna. Att  de  teoretiska förutsättningarna  har  vägts  in  så förhållandevis lågt kan bero på 
att alla aspiranter  har  civilingenjörsexamen och därigenom av bedömarna förväntas  ha  
goda/likartade teoretiska förutsättningar för chefsuppgifter. Slutsatsen är att alla resultat  har  
vägts  in  i och påverkat  den  slutliga prognosen  men  att bedömningarna frän personlighetstest 
och intervju  har  vägts  in  mera än resultaten från anlagstest och i viss mån även bedömningarna 
av beteendeobservationer. 

Tabell  2.  Korrelationer mellan olika bedömningar i ASSC av  de 12  aspiranternas 
förutsättningar för chefsarbete och  de  prognosticerade förutsättningarna enligt 
slututlåtandet från ASSC 

Förutsättningar Metod Korrelation Signifikansnivä 
Teoretiska Anlagstest  0,33 
Personlighetsmässiga Gordons test  0,87 0,01 
Personliga Intervju 0,85 0,01 
Beteendemässiga Observationer  0,51  

Gruppledartestets variabler 
Av tabell  3  framgår att alla variabler i gruppledartestet utom Avvakta  har  medelvärden omkring  
3,0  i  den  femgradiga skala som används i  testet.  Avvakta  har  medelvärdet  2,2  vilket får ses som 
acceptabelt efter  de  förändringar som genomförts i svarsalternativen från  en  mera 
försiktig/passiv hållning till  en  mera medvetet avvaktande hållning. Standardavvikelserna som 
för alla variabler i  testet  ligger mellan  1,1  och  1,4  får anses acceptabla. 

Tabell  3.  Medelvärden och standardavvikelser för variablerna i gruppledartestet vid  test  av  12  
chefsaspiranter  under  ASSC  

Variabel  
Styra 
Informera 
Initiera 
Utreda 
Stödja 
Avvakta 

Medelvärde  
3,1 
3,0 
3,1 
2,9 
2,9 
2,2  

Standardavvikelse  
1,4 
1,2 
1,1 
1,2 
1,2 
1,2  

Av tabell  4  framgår att variabeln Styra i gruppledartestet  har  signifikanta negativa korrelationer 
på  0,01  nivån med variablerna Stödja  respektive  med Avvakta. Här finns  en  överensstämmelse 
med klassisk ledarskapsteori där  man  till  en  början menade att  man  inte samtidigt kunde vara 
Auktoritär (motsvarar här Styra) och Demokratisk (motsvarar här Stödja) och att  man  inte 
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samtidigt kunde utöva ett Låt-gå ledarskap (här Avvakta) med ett demokratiskt eller auktoritärt 
ledarskap.  

En signifikant negativ  korrelation på  0,05  nivån finns mellan variablerna Informera och Utreda, 
vilket kan ses som att  man  inte samtidigt kan hantera  en situation  som mötesledare genom att 
informera och genom att utreda. Något av dessa  alternativ  måste prioriteras/väljas först.  En 
signifikant negativ  korrelation på  0,05  nivån finns också mellan Initiera och Avvakta dvs, att  
man  som mötesledare inte samtidigt kan hantera  en situation  genom att ta initiativ och att 
avvakta. 

Av tabell  4  framgår endast  de  korrelationer mellan testets variabler som befunnits signifikanta. 
Det betyder att ingen av variablerna korrelerar positivt med någon annan  
variabel  i  testet,  vilket är önskvärt eftersom  de  då inte mäter samma sak. 

Tabell  4.  Signifikanta korrelationer mellan variablerna i gruppledartestet vid  test  av  12  chefsaspiranter  
under  ASSC  

Variabel 	 Korrelation 	Signifikansnivå 
Styra-Stödja 	 -0,44 	 0,01  
Styra-Avvakta 	 -0,24 	 0,01  
Informera-Utreda 	 -0,18 	 0,05  
Initiera-Avvakta 	 -0,19 	 0,05  

Tabell  5  visar att det finns tre underliggande faktorer som förklarar sammanlagt  84%  av 
variansen i gruppledartestet.  Faktor 1  förklarar  38  % av variansen.  Den  består i  den  ena  polen  
av Styra, Informera, Initiera med Utreda, Stödja och Avvakta som kontrast. I jämförelse med  
den  begreppsliga referensramen  (Figur 1)  motsvaras  den  ena  polen  av "uppgiftsinriktning"/ 
,'annan aktivitetsinriktning" och kontrastpolen av "Relationsinriktning" och passiv/avvaktande 
inriktning.  Faktor 2  som förklarar  34  % av variansen  har en positiv  laddning av alla  sex  
variabler.  En  möjlig tolkning kan vara respondenterna velat fördela  en  viss andel poäng över 
alla ingripanden/faktorer i  testet.  Detta  skulle  kunna motverkas i fortsättningen genom att 
förändra svarssättet i  testet  från poängsättning till rangordning. Faktorn  3  som förklarar  12  % av 
variansen  har en  stark  laddning av Utreda vilket stärker att  den  variabeln skall finnas med i  den  
begreppsliga referensramen. 

Tabell  5.  Faktoranalys av  de sex  variablerna i gruppledartestet  

Variabel Faktor 1 (38  %)  Faktor 2 (34  %)  Faktor 3 (12 4)/0)  
Styra  0,85 0,31 0,31  
Informera  0,53 0,72 -0,24  
Initiera  0,51 0,68 -0,02  
Utreda  -0,53 0,47 0,69  
Stödja  -0,62 0,60 -0,11  
Avvakta  -0,61 0,62 -0,28  

I aysnittet Insamling av empiriskt underlag diskuterades huruvida variabeln Initiera  skulle  vara 
kvar i  testet  eftersom  den  ursprungliga  kategoriseringen  av förslag till  den  variabeln uppvisade  
en  låg interbedömarreliabilitet  (0,30).  Initiera representerade aktiva ingripanden som inte 
kunde  kategoriseras  som varken "uppgiftsinriktade" eller "relationsinriktade". För att 
undersöka hur testets faktorladdningar  skulle  påverkas av ett borttagande av variabeln Initiera 
genomfördes ytterligare  en  faktoranalys (Tabell  6). Den  visar att det finns tre underliggande 
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faktorer som förklarar  90  % av variansen i  testet. Den  första faktorn (som förklarar  45  % av 
variansen) består av Utreda, Stödja, Avvakta med Styra och i viss mån Informera som kontrast, 
dvs ungefär motsvarande  den  första faktorn  fore  borttagandet  men  med omvänd riktning.  Den  
andra faktorn som förklarar  31  % av variansen  har en  stark  laddning av Styra och Informera. 
Denna faktor motsvaras i  den  begreppsliga referensramen av "Uppgifts- inriktning".  Den  
tredje faktorn som förklarar  14%  av variansen  har  precis som  fore  bort- tagandet av variabeln 
Initiera  en  stark  laddning av Utreda.  

En  jämförelse mellan  de  två faktoranalyserna visar att ett borttagande av variabeln Initiera 
innebär att  den  varians som kan förklaras i hela  testet  ökar från  84  % till  90  %.  De  under-
liggande faktorerna blir också tydligare i förhållande till  den  begreppsliga referensramen. 

Tabell  6.  Faktoranalys av  de  fem  variablerna i gruppledartestet (variabeln Initiera borttagen)  

Variabel Faktor 1 (45  %)  Faktor 2 (31  %)  Faktor 3 (14  Vo) 
Styra  -0,62 0,69 0,30  
Informera  -0,16 0,93 -0,25  

Utreda  0,68 0,19 0,69  
Stödja  0,82 0,30 -0,12  
Avvakta  0,83 0,24 -0,28  

Gruppledartestets  variabler  och bedömningar i  assess  mentcenter  
Av  tabell  7  framgår att gruppledartestets  variabler  inte  har  några signifikanta samband  med de  
prognosticerade förutsättningarna  enligt  slututlåtandet från ASSC.  Med de  enskilda ASSC-
bedömningarna finns ett  signifikant  samband  på 0,05  nivån mellan variabeln Informera och  de  
beteendemässiga förutsättningarna  som  bedömts  med observationer. 

De  förhållandevis låga korrelationerna mellan gruppledartestets variabler och bedömningarna i 
ASSC kan kopplas till  en  svaghet i själva testutformningen. I gruppledartestet, som det utförts 
här,  har respondenten  fått bedöma varje svarsalternativ i  en  5-gradig skala (från  5  =  Ja,  så  skulle 
jag absolut  göra till  1  .--- Nej, så  skulle jag absolut  inte göra).  En  förändring av  testet  där  
respondenten  istället  far  rangordna  de  olika handlingsalternativen  skulle  troligen kunna tvinga 
fram ett tydligare ställningstagande och höja testets diskriminerande förmåga. 

Tabell  7.  Korrelationer mellan variablerna i gruppledartestet och bedömningarna i ASSC 

Förutsättningar Styra Informera Initiera Utreda Stödja Avvakta 
Teoretiska  0,05 -0,29 -0,29 0,01 -0,45 -0,40  
Personlighetsmässiga  0,10 0,43 0,03 0,14 0,27 0,06  
Personliga  0,54 0,31 0,06 0,25 0,14 -0,21  
Beteendemässiga  0,23 0,61* 0,26 -0,47 0,17 -0,21  
Prognosticerade  0,21 0,28 -0,02 0,14 0,27 -0,15  

I tabell  8  redovisas  de  signifikanta korrelationer som erhållits mellan variablerna i 
gruppledartestet och  de  beteendeobservationer som gjorts i ASSC-övningarna.  
De  korrelationssamband som erhållits kan ses som  en slags  innehållsvalidering av 
gruppledartestets variabler. Variablerna Styra och Informera  har  båda ett positivt samband med 
observationer av dominans, självständighet, ihärdighet, säljande förmåga och ett negativt 
samband med lyhördhet. Samtidigt saknar dessa två variabler samband med varandra (Tabell  4)  



19  

vilket stödjer  den  begreppsliga referensramen  (Figurl)  dvs, att  de  är separata variabler  fast de  
båda  har en  uppgiftsinriktning. 

Variabeln Initiera  har  också som Styra och Informera ett positivt korrelationssamband med 
observationer av dominans, ihärdighet och säljande förmåga  men den  saknar signifikanta 
samband med Styra, Informera, Stödja och Utreda (Tabell  4).  Däremot  har  variabeln Initiera ett 
negativt samband med Avvakta. (Jämför med  den  begreppsliga referensramen där Initiera kan ses 
som  en slags  motsats till Avvakta).  Tanken  bakom konstruktionen av variabeln Initiera är att  
den  representerar ett beteende där gruppledaren gör något som varken är uppgiftsinriktat (Styra 

eller Informera) eller relationsinriktat (Utreda eller Stödja). Motsatsen att inte göra något alls eller 
att medvetet vänta med att ingripa representeras i referensramen av Avvakta. 

Variabeln Utreda  har  ett positivt korrelationssamband med observationer av lyhördhet, 
intellektuell rörlighet i inbasketövningen och med innehåll i  den  korta presentationsövningen. 
Dessutom finns ett negativt samband med observationer av initierande beteende i 
ledarskapsövningen. (Att i ett möte ingripa/hantera  en situation  genom att utreda kan av 
observatörer uppfattas som att aktören är lyhörd, intellektuellt rörlig och innehållsmässigt 
strukturerad. Att som ledare utreda kan ses som motsats till att starta/påbörja något dvs. 
initiera). Utreda saknar signifikanta samband med alla andra variabler i  testet  förutom med 
Informera (Tabell  4)  där det finns ett  signifikant  negativt samband. (Att i ett möte ingripa med 
att utreda dvs, att  man  tar reda på orsaker kan ses som motsatsen till att informera dvs, att själv 
ge förklaringar/förtydliganden.) 

Variabeln Stödja  har  ett  positivt  samband  med  innehåll i  den  korta presetationsövningen och  
den  summerade bedömningen  av  alla  observationer  i inbasketövningen. Båda dessa övningar  
var  individuella där  en  stödjande inriktning torde synas bättre än i övningar i grupp där  det som  
här fanns  en  underliggande konkurrens mellan deltagarna. Variabeln Stödja  har  ett starkt  
negativt  samband  (signifikant på 0,01  nivån)  med  variabeln Styra (Tabell  4). En  
överensstämmelse  firms  här  med klassisk  ledarskapsteori där  man  till  en  början menade att  det  
inte gick att  samtidigt  vara auktoritär/styrande och  demokratisk/  stödjande. 

Beträffande variabeln Avvakta finns inte några samband med  de  gjorda observationerna, 
Detta var förväntat eftersom det inte fanns med någon faktor som innebar ett avvaktande 
beteende i  de  strukturerade observationsformulären. Variabeln Avvakta  har  ett starkt negativt 
samband  (signifikant  på  0,01  nivån) med variabeln Styra. Även här finns  en  överensstämmelse 
med klassisk ledarskapsteori där  man  menade att det inte samtidigt gick att utöva ett 
auktoritärt/styrande ledarskap och ett låt-gå/avvaktande ledarskap. 

Tabell  8.  Signifikanta korrelationer mellan variablerna i gruppledartestet och  de  beteendeobservationer 
som gjorts vid  sex  övningar  under  ACCS 

Övning/observation  Variabel  Korrelation Signifikansnivå 
1. Kort  presentation/innehåll  Utreda 0,62 0,05 
1. Kort  presentation/innehåll  Stödja 0,72 0,01 
3. Ledarskap/initiera  Utreda -0,77 0,01 
4. Inbasket/Dominans  Informera 0,66 0,05 
4.  Inbasket/Ihärdighet  Informera 0,59 0,05 
4.  Inbasket/Lyhördhet  Utreda 0,60 0,05 
4.  Inbasket/Intellektuell rörlighet  Utreda 0,65 0,05 
4.  Inbasket/Summerad bedömning  Stödja 0,66 0,05 
5. Konfliktövning/Sälja  Styra  0,60 0,05 
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Tabell  8.  fortsättning 

Övning/observation Variabel  Korrelation Signifikansnivå 
5. Konfliktövning/Dominans Styra 0,58 0,05 
5. Konfliktövning/Lyhördhet Styra -0.58 0,05 
5. Konfliktövning/Självständighet Styra 0,57 0,05 
5. Konfliktövning/Ihärdighet Styra 0,60 0,05 
5. Konfliktövning/Sälja Informera 0,64 0,05 
5. Konfliktövning/Dominans Informera 0,67 0,05 
5. Konfliktövning/Lyhördhet Informera -0,66 0,05 
5. Konfliktövning/Självständighet Informera 0,65 0,05 
5. Konfliktövning/Dominans Initiera 0,66 0,05 
5. Konfliktövning/Ihärdighet Initiera 0,66 0,05 
6. Samarbetsövning/Sälja Styra 0,59 0,05 
6. Samarbetsövning/Dominans Styra 0,71 0,01 
6. Samarbetsövning/Självständighet Styra 0,71 0,01 
6. Samarbetsövning/Ihärdighet Styra 0,82 0,01 
6. Samarbetsövning/Självständighet Informera 0,70 0,05 
6. Samarbetsövning/Ihärdighet Informera 0,79 0,01 
6. Samarbetsövning/Summerad bed. Informera 0.61 0,05 
6. Samarbetsövning/Sälja Initiera 0,66 0,05 
6. Samarbetsövning/Dominans Initiera 0,71 0,01 
6. Samarbetsövning/Ihärdighet  Initiera  0,77 0,01  

VIDAREUTVECKLING, RELIABILITET OCH NORMERING 

I det föregående stegen utprövades gruppledartestet dels i ett assessmentcenter. 
Syftet med föreliggande steg är vidareutveckla  testet  utifrån  de  resultat som tidigare erhållits  
samt  att; 

- genom korrelations- och faktoranalys jämföra det testets variabler med varandra. 
- genom  test-retest  få ett mått på det nya gruppledartestets reliabilitet 
- jämföra gruppledartestets variabler med  Gordons  personlighetsinventorium 
- standardisera  testet  mot  en  grupp civilingenjörsstuderande 

METOD 

Försökspersoner 
Försökspersoner är  75  civilingenjörsstudenter  (36  män och  39  kvinnor i åldersintervallet  18-40  
år med  en  medelålder på  21,5  år) som alla genomgick  en  kurs i arbetspsykologi. Av  de 75  som 
var närvarande vid första testtillfället föll  6  bort vid  retest-tillfället. Test-retestgruppen bestod 
således av  69  civilingenjörsstudenter och  normeringsgruppen  av  75.  

Material  
I aysnittet Insamling av empiriskt underlag diskuterades huruvida variabeln Initiera  skulle  vara 
kvar i  testet  eftersom  kategoriseringen  av  responser  till denna  variabel  uppvisade  en  låg 
interbedömarreliabilitet  (0,30).  Initiera representerades i  den  begreppsliga referensramen av 
aktiva ingripanden som inte kunde  kategoriseras  till vare sig "uppgiftsinriktade" eller 
"relationsinriktade".  De  faktoranalyser som genomfördes tidigare stödde ett borttagande av 
Initiera, dels därför att  en  större  del  av variansen kunde förklaras med  den  variabeln borttagen 
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och dels därför att  de  underliggande faktorerna blev tydligare till sitt innehåll. För att pröva hur  
en  sådan förändring  skulle  påverka  testet  fick två oberoende bedömare sortera testets 
svarsalternativ på  respektive variabel  före  respektive  efter borttagande av Initiera. Utfallet av 
sorteringen (Tabell  11)  visar att interbedömarreliabiliteten i hela  testet  ökade från  0,73  till  0,86  
efter ett borttagande av variabeln Initiera.  Tabellen  visar också att  de  kvarstående variablerna 
alla får högre interbedömarreliabilitet efter denna förändring. 

Tabell  9.  Interbedömarreliabilitet i gruppledartestets svarsalternativ fördelat  pa  respektive 
variabel  före  respektive efter  borttagandet  av  variabeln Initiera. 

Svarsalternativ-variabel  Före Efter 
Styra  0,60 0,86  
Informera  0,75 0,75  
Initiera  0,40  
Utreda  0,90 0,95  
Stödja  0,85 0,90  
Avvakta  0,85 0,90  
Totalt  0,73 0,86  

Ytterligare förändringar av  testet  som genomfördes inför detta steg var att ändra 
svarsutformningen från poängsättning till rangordning (Bilaga  3) samt  att svarsalternativens 
ordning fördelades slumpmässigt på var och  en  av  de  tio mötessituationerna. 

Ett sätt att validera nya  test  är att jämföra  dem  med redan väletablerade  test.  För detta utvaldes  
Gordons  personlighetsinventorium utvaldes.  Testet  är Sveriges mest använda  test  (Littorin,  
1994)  och välrenommerat i samband med chefsurval. Det mäter följande åtta personlighets-
variabler relevanta för ledarskap; 

•  Ascendancy  — Dominans/ledarskap och  verbal  påverkan 
•  Responsibility  — Ansvarsmedvetenhet/pålitlighet/uthållighet 
•  Emotional Stability  — Känslomässig  stabilitet  
•  Sociability  — Sällskaplighet 
•  Cautiousness  — Eftertänksamhet/försiktighet 
•  Original  Thinking  — Nytänkande/vetgirighet 
•  Personal Relations  — Förtroende för andra 
•  Vigor  -  Energi  

I  testet  finns också ett sammanfattningsindex för  de  fyra första variablerna; 
*  S41-Esteem-Score 	- Självuppskattning 

Procedur 
Gruppledartestet och  Gordons  personlighetsinventorium genomfördes i undervisningsmiljö  vid  
ett lektionstillfälle och retestet  av  gruppledartestet utfördes  vid  ett annat lektionstillfälle  6  dagar 
senare. Försökspersonerna arbetade individuellt och i  egen takt. Anonymitet  säkrades genom 
användning  av  kodnamn.  Feedback om  testresultat  gays  efter  genomförd testprocedur.  

Databehandling 
Data har  behandlats  med  SPSS  version 11.0. Korrelationer har  beräknats  med  Spearmans  rho.  
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Standardisering av  rådata  till stanineskalan  har  genomförts  enligt formel enligt; 
X  —  X Y  —  Y  

(Guilford,  1964)  
Sx 	Sy 

RESULTAT OCH DISKUSSION 

Inför denna fortsatta utprövning  har  gruppledartestet vidareutvecklats på så sätt att  en  av 
variablerna (Initiera)  har  avlägsnats. Svarssättet i  testet  ändrats från poängsättning till 
rangordning och svarsalternativen  har  fördelats slumpmässigt på  de  olika mötessituationerna. 

Av Tabell  10  framgår att alla variabler i gruppledartestet  har  medianvärden omkring det 
förväntade  30  (femgradig skala och  10  situationer) och standardavvikelser mellan  3,9  och  4,7.  
Svarsfrekvensen för  de  fem variablerna i  testet  är således förhållandevis likartad. 

Tabell  10.  Medianvärden och standardavvikelser för variablerna i gruppledartestet vid  test  av  75  
civilingenjörsstudenter  

Variabel 	 Median 	Standardavvikelse 
Styra 	 31 	 4,7  
Informera 	 29 	 3,9  
Utreda 	 32 	 4,6  
Stödja 	 32 	 4,1  
Avvakta 	 26 	 4,5  

Av Tabell  11  framgår att inga variabler i  testet har  några  signifikant  positiva korrelationer med 
varandra. Negativa korrelationer på  0.01  nivån finns mellan Styra och Stödja  samt  mellan Styra 
och Avvakta. Här finns  en  överensstämmelse med klassisk ledarskapsteori på så sätt att  man  inte 
samtidigt kan vara Auktoritär (motsvarar här Styra) och Demokratisk (motsvarar här Stödja) 
och att  man  inte samtidigt kunde utöva ett Låt-gå ledarskap (här Avvakta) med ett auktoritärt 
ledarskap.  En signifikant negativ  korrelation finns mellan variablerna Informera och Utreda  
(p<.01),  vilket kan ses som att  man  inte samtidigt kan hantera  en situation  som mötesledare 
genom att informera och genom att utreda. Något av dessa  alternativ  måste prioriteras/väljas 
först.  De  negativa sambanden mellan Informera och Stödja  (p<.01) samt  mellan Styra och 
Utreda  (p<.05)  kan tolkas på motsvarande sätt dvs, att  de  är oförenliga. 

Tabell  11.  Korrelationer mellan variablerna i gruppledartestet vid  test  av  75  civilingenjörsstudenter  

Variabel 	 Korrelation 	Signifikansnivå 
Styra-Informera 	 0,03  
Styra-Utreda 	 -0,24 	 0,05  
Styra-Stödja 	 -0,28 	 0,01  
Styra-Avvakta 	 -0,51 	 0,01  
Informera-Utreda 	 -0,31 	 0,01  
Informera-Stödja 	 -0,40 	 0,01  
Informera-Avvakta 	 -0,19  
Utreda-Stödja 	 -0,22  
Utreda-Avvakta 	 -0,17  
Stödja-Avvakta 	 -0,08  
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Faktoranalys av  de nu  ingående fem variablerna i  testet  (Tabell  15)  visar att det finns tre 
underliggande faktorer som förklarar  84  % av variansen i  testet. Den  första faktorn som 
förklarar  34  % av variansen består av Styra, Informera med Utreda, Stödja och Avvakta som 
kontrast. I jämförelse med  den  begreppsliga referensramen  (Figur 1)  motsvaras  den  ena  polen  
av "uppgiftsinriktning" och kontrasten av "Relationsinriktning" tillsammans med  en  
avvaktande inriktning.  Den  andra faktorn som förklarar  26  % av variansen  har en positiv  
laddning av Informera och Avvakta med Styra, Stödja och Utreda som kontrast. Detta kan 
tolkas som att det finns följande två olika  alternativ  att ta i  de problem  som uppstår i  en  grupp. 
Ledaren kan ta i problemet genom att styra, stödja eller utreda eller att ledaren undviker att ta i 
problemet genom att avvakta eller att "informera bort" problemet.  Den  tredje faktorn som 
förklarar  24  % av variansen  har en  stark  laddning av Utreda med Stödja som kontrast.  En  
jämförelse kan här göras med tidigare faktoranalys (tabell  6)  där variabeln Utreda också hade  en  
stark  faktorladdning  (0,69).  

Tabell  12.  Faktoranalys av  de  fem variablerna i gruppledartestet  

Variabel  Faktor 1 (34 %) Faktor 2 (26 °/0) Faktor 3 (24 %) 
Styra 0,80 -0,35 0,09 
Informera 0,60 0,57 -0,18 
Utreda -0,33 -0,21 0,88 
Stödja -0,45 -0,59 -0,63 
Avvakta  -0,61 0,67 -0,08 

Av  Tabell  13  framgår att variabeln Styra  har  signifikanta  korrelationer på 0,05  nivån  med  
Ascendancy  och  Responsibility  i  Gordons  pesonlighetsinventorium  samt en signifikant 
korrelation på 0,01  nivån  med  Self-Esteem.  Dessa samband  kan  tolkas  så  att  personer som har 
en  hög benägenhet att styra  som  ledare i mötessituationer är dominerande/verbalt påverkande 
och ansvarsmedvetna/pålitliga/uthålliga.  De har  också  god  självuppskattning/  positiv  självbild. 

Tabell  13.  Signifikanta korrelationer mellan variablerna i gruppledartestet och variablerna i  Gordons  

personlighetsinventorium.  

Variabel Gordons  Korrelation Signifikansnivå 
Styra  Ascendancy  0,25 0,05 
Styra  Responsibility  0,28 0,05 
Styra  Self-Esteem  0,31 0,01 
Utreda  Original Thinking  0,25 0,05 
Avvakta  Ascendancy  -0,25 0,05 
Avvakta  Original Thinking  -0,25 0,05 
Avvakta  Self-Esteem  -0,35 0,01  

Avvakta  har  ett  negativt  samband  med  Ascendancy  och  Original  Thinking  på 0,05  nivån och 
ett  negativt  samband  med  Self-Esteem-score på 0,01  nivån.  Det kan  betyda att  personer som 
har en  hög benägenhet att avvakta  som  ledare i mötessituationer inte är  så  dominerande/verbalt 
påverkande, inte är  så  nytänkande/vetgiriga och att  de har en mindre god  
självuppskattning/självbild.  Kombinationen  hög  Ascendancy  och hög  Responsibility  visar  
personer som  är drivande och uthålliga och  som  kännetecknas  som  entreprenörer  (Gordon, 
1978). Eftersom  Styra  har  samband  med  båda dessa  variabler kan  variabeln Styra indikera  en 
persons  driftighet/uthållighet. Vidare finns  en positiv korrelation  mellan Utreda och  Original  
Thinking  (Nytänkande/vetgirighet)  på 0,05  nivån.  En person som enligt  gruppledartestet  har 
en  hög benägenhet att utreda  de problem som  uppstår  skulle således enligt Gordons test  vara 
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mera nytänkande, vetgirig och intresserad att sätta sig  in  i komplexa frågeställningar jämfört 
med  en person  som  har en  låg benägenhet att utreda. Detta förefaller förhållandevis rimligt. 

Tabell  14  visar gruppledartestets reliabilitet mätt med test-retestmetoden. Hela testets 
reliabilitet är  0,67  och  de  enskilda variablernas reliabiliteter är alla mellan  0,57  och  0,67.  
Dessa reliabiliteter som också är signifikanta på  0.001  nivån får alla betraktas som 
tillfredställande.  Den  tid som förflöt mellan testomgångarna var  6  dagar och troligtvis väl 
balanserad.  En  kortare tid mellan testomgångama  skulle ha  kunnat innebära att respondenterna 
kommit ihåg hur  de  svarat tidigare och  en  längre tid att  de skulle ha  kunnat 
utvecklas/förändrats som personer. 

Tabell  14.  Reliabilitet i gruppledartestet med  test-retest  

Variabel  Reliabilitet Signifikansnivå 
Styra  0,67 0,001  
Informera  0,62 0,001  
Utreda  0,59 0,001  
Stödja  0,67 0,001  
Avvakta  0,57 0,001  
Hela  testet 0,67 0,001  

I bilaga  4  redovisas  en  standardisering av råpoäng till staninepoäng för hela under-
sökningsgruppen.(Tabell  15a) samt  även för män  respektive  kvinnor (Tabellerna  15b  och  15c). 
En  statistisk analys av könsskillnader med ANOVA visar att det inte finns några skillnader 
mellan könen i  4  av  de 5  variablerna. I variabeln Avvakta finns  en signifikant  skillnad på  0,05  
nivån. Kvinnorna i undersökningsgruppen  har  i högre  grad  än männen använt Avvakta som 
ingripande. Denna skillnad finns till övervägande  deli  den  nedre delen av normalfördelningen. 
Detta kan tolkas som att det är ett högre antal män än kvinnor inte avvaktar. Högre upp i 
normalfördelningen jämnar skillnaderna ut sig. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att gruppledartestet och testets variabler i denna utprövning 
med  75  civilingenjörsstuderande uppvisar  en  tillfredsställande frekvensfördelning och att  de  fem 
variablema som ingår i  testet  inte är positivt korrelerade med varandra. Genomförd faktoranalys 
och gjorda jämförelser med  Gordons  personlighetstest  har  gett  en  bild av testets innehåll. 
Reliabilitetsberäkningar med  test-retest  metoden  har  visat  en  tillfredsställande reliabilitet på  
0,67. Testet  är förhållandevis könsneutralt. 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Huvudsyftet med detta arbete  har  varit att utifrån ett empiriskt underlag utveckla ett 
gruppledartest som utgår ifrån olika gruppmötessituationer där deltagarna presenteras ett antal  
responser  att ta ställning till. I det första steget inhämtades empiriskt underlag från befintliga 
chefer genom att dessa fick ge förslag till så många ingripanden som möjligt i  10  olika 
gruppmötessituationer. Förslagen gav upphov till  en  begreppslig referensram  (Figur 1)  med  sex  
variabler; Styra, Informera, Utreda, Stödja, Avvakta som  den  första testprototypen utvecklades 
från. 

Redan  under  konstruktionsfasen fanns  en  tveksamhet vad gäller Initiera p.g.a.  den  variabelns 
låga interbedömarreliabilitet i kategoriseringsproceduren.  En  vid ASSC jämförande faktoranalys 
av  testet  där  den  ena faktoranalysen innehöll alla  sex  variabler (Tabell  5)  och  den  andra 
faktoranalysen innehöll fem variabler med Initiera borttagen (Tabell  6)  visade ett stöd för 
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borttagandet av variabeln.  En  större  del  av hela testets varians kunde förklaras  (90  % jämfört 
med tidigare  84%)  och  de  underliggande faktorerna blev tydligare till sitt innehåll. 

"Uppgifisinriktning"  "Annan aktivitetsinriktning" 	"Relationsinriktning"  

3.  
Utreda 

Tio 
Gruppmötessituationer  

5.  
Avvakta  

2.  
Informera 

Styra  
4.  
Stödja 

Figur 2.  Ny begreppslig referensram för ledaringripanden i inötessituationer  

Förändringen av  testet  med ett avlägsnande av Initiera innebar att  de  begreppsliga referensramen 
förändrades,  Figur 2. Den  faktoranalys som genomfördes med testresultat från  75  
civilingenjörsstudenter (Tabell  12)  kan jämföras med referensramen.  Den  första faktorns 
positiva  pool  består av Styra och Informera. I jämförelse med  den  nya begreppsliga 
referensramen motsvaras  den polen  av "uppgiftsinriktning".  Den  andra faktorns positiva  pool  
består av Informera och Avvakta. Detta kan tolkas som att ledaren undviker att ta i problemet 
genom att avvakta eller att "informera bort" problemet. I referensramen motsvaras denna  pool  
av "uppgiftsinriktning" tillsammans med variabeln Avvakta.  Den  variabeln  har  i referens-
ramen innebörden att ledaren i mötessituationerna varken agerar med ett uppgiftsinriktat 
ingripande, relationsinriktat ingripande eller annan typ av ingripande.  Den  tredje faktors 
positiva  pool  består till största  del  av Utreda.  Den  variabeln kan ses som att  den har en  "annan 
aktivitetsinriktning" eftersom ett utredande ingripande är mera förutsättningslöst vad gäller 
uppgiften. 

Intressant är att faktoranalysen som gjorts på testresultat från civilingenjörsstudenter saknar stöd 
för relationsinriktade dvs. stödjande ingripande. I  den  faktoranalys som gjordes med 
chefsaspiranter (Tabell  6)  ingick däremot Stödja tillsammans med Avvakta och Utreda i  en  faktor 
som förklarar  45  % av variansen.  En  möjlig tolkning är att studenterna som i jämförelse med 
chefsaspiranterna var yngre och hade  mindre  yrkeserfarenhet inte var tillräckligt "mogna" för 
att  se  när mötessituationerna krävde ett stödjande ingripande.  En  annan möjlig tolkning är 
stödjande ingripanden från ledaren vid störningar i gruppmötesituationer överhuvudtaget inte 
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är speciellt lämpliga. I individuella situationer  (en chef  och  en  medarbetare) torde ett stödjande 
agerande vara mera lämpligt. 

Ett antagande inför utvecklingen av detta gruppledartest var att det  skulle  bidra till  en  
förbättrad validitet i befintliga testbatterier. Som kriterium användes slutbedömning från 
assessmentcenter. I  en  studie av  den  prediktiva  validiteten  i olika assessmentcenter 
(Gaugler, Rosenthal, Thorton & Bentson,  1987)  drogs slutsatsen att assessmentcenter kan 
prognosticera chefsframgång.  Validiteten  höjs när  en  stor  variation  av uppgifter/övningar ingår. 
I denna undersökning kunde dock inga signifikanta samband med slutbedömningarna påvisas. 
Då det gäller  de  prognosticerade förutsättningarna enligt slututlåtandet från hela ASSC finns svaga  
men  ej signifikanta positiva korrelationer med variablerna Styra, Informera, Utreda och Stödja. 
Variabeln Avvakta  har en  svagt  negativ  korrelation som inte är  signifikant  och variabeln Initiera  
har en  noll-korrelation (Tabell  7).  Dessa resultat utesluter ändå inte att gruppledartestet  skulle  
kunna bidra något till att förbättra befintliga testbatteriers validitet.  Gruppen  i ASSC var 
mycket liten  (12  personer) och gruppledartestet var inte färdigutvecklat och innehöll  6  
variabler. Svarsformen var poängsättning vilket hade till följd att respondenterna ibland 
fördelade poäng "rättvist" över svarsalternativen. 

I  en  studie  (Blom  & Wirlee,  1997)  undersöktes hur bl.a. ledarstil kan påverka projektarbetets 
effektivitet. Gruppledartestet med  sex  variabler distribuerades till  20  projektledare inom  5  olika 
företag inom  den  högteknologiska branschen.  En  eller två oberoende bedömare i dessa företag 
besvarade ett formulär med frågor om  respektive  projektgrupps effektivitet. 
Korrelationsberäkningar mellan ledarstil enligt gruppledartestet och projektgruppemas 
effektivitet enligt frågeformulär visade ett  signifikant  samband på  0,05  nivån med variabeln 
Utreda. Med  de  övriga  5  variablerna i gruppledartestet och projekteffektivitet fanns inga 
signifikanta samband. I denna studie studerades projektledares effektivitet indirekt genom att 
bedömare i företagen fick skatta projektgruppernas effektivitet. Att sambanden med 
gruppledartestets ledarstilar blir låga  skulle  kunna sammanhänga med att medlemmarna tar på 
sig olika ledarskapsfunktioner beroende på situationen och på projektledarens sätt att fungera 
(ledarstil). Därmed kan medlemmarna kompensera för  de  funktioner som ledaren inte fyller på 
ett sådant sätt att projektgruppens effektivitet upprätthålls. Dessutom kan många andra faktorer 
och yttre omständigheter påverka  en  projektgrupps effektivitet.  Studien  illustrerar några 
svårigheterna med att fastställa ett  tests  samtidiga eller prediktiva validitet. 

I  en  framtida validitetsprövning av  testet skulle  det behövas  en  större grupp chefskandidater 
vilkas framgång kunde följas upp efter något år (prognostisk validitet) eller  en  befintlig 
chefsgrupp med kända värden på chefsframgång (samtidig validitet). Försvårande 
omständigheter är dock även här hur mätsäkert sådana framgångsmått är, då så många yttre 
omständigheter kan påverka  en chefs  framgång och  de  bedömningar som görs av  den.  

Ett annat syfte  har  i utvecklingen i detta  test  varit att pröva dess innehållsmässiga validitet, i 
jämförelse med bedömningar och observationer  under  ett assessmentcenter. Resultaten (Tabell  
7)  visar att variablerna i gruppledartestet inte hade några signifikanta samband med vare sig 
bedömningarna av  de  teoretiska förutsättningarna genom anlagstest, bedömningen av  de  
personitghetsmässiga förutsättningarna genom personlighetstest eller bedömningen av  de  personliga 
förutsättningarna genom intervju. Variabeln Informera hade dock ett positivt samband med  den  
summerade bedömningen av  de  beteendemässtga förutsättningarna genom observationer. Alla 
variabler i gruppledartestet, utom Avvakta, hade två eller flera signifikanta samband med  de  
beteendeobservationer som gjordes  under  ASSC (Tabell  8).  Av beteendeobservationerna  har 8  
befunnits signifikanta på  0,01  nivån och  21  på  0,05  nivån. Testets variabler  har  således kunnat 
observeras i aspiranternas beteenden i flera övningar  under  ASSC. Det innebär att det som 
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respondenten  säger sig göra i  testet  i flera  fall  också  har en  motsvarighet i det egentliga 
beteendet dvs, det som  respondenten  faktiskt gör. Detta innebär att gruppledartest variabler; 
Styra, Informera, Utreda, Stödja, Avvakta torde kunna tillföra bedömningsunderlag till befintliga 
testbatterier där övningar och beteendeobservationer inte ingår. 

Vid  nykonstruktion  av  psykologiska  test  är  det vanligt  att göra jämförelser  med  välutprövade  
test med  kända reliabiliteter och validiteter. I detta arbete  har Gordons  personlighets-
inventorium använts.  Av  tabell  13  framgår att Styra  har positivt  samband  med  Ascendancy, 
Responsibility  och Se!f-Esteem. Utreda  har positivt  samband  med Original  Thinking  och Avvakta  
har negativt  samband  med  Ascendancy,  Original  Thinikng och  Self-Esteem.  Jämförelsen  belyser  
innehållsmässigt  det som tre av  gruppledartestets  fem variabler  mäter. För variablerna Informera 
och Avvakta fanns inga signifikanta  med Gordons variabler,  vilket  var  förväntat  eftersom det  
inte finns någon  direkt  motsvarighet till dessa beteenden i  det  testets  variabler.  

I  en studie  (Lindgren,  2001)  jämfördes testresultaten i Gruppledartestet,  Gordons  
personlighetsinventorium  test A (Gordon, 1978), Gordons test B av  personliga värderingar  
(Gordon, 1984), Gordons test C av  interpersonella värderingar  (Gordon 1976) med  
arbetskamraters bedömningar.  Resultaten  från  Gordons A (8 variabler), Gordons B (6 
variabler), Gordons C (6 variabler)  och Gruppledartestet  (6 variabler)  utmynnade i  en 
rangordning av respektive  variabeluppsättning. I  studien deltog 13  psykologistudenter och i  det  
senare  rangordnings-förfarandet  en  nära arbetskamrat  som  kände  respondenten  väl och  som 
respondenten  själv  hade valt  ut. Arbetskamraten rangordnade  respondenten  i  respektive tests  
variabeluppsättning. Sambandsberäkningar mellan rangordningarna utfördes  med  Spearman's  
rho.  Resultaten  av  rangordningsförfarandet visade signifikanta samband  på 0,05  nivån mellan 
testresultat och arbetskamraterna rangordningar i Grodons  A, C  och i Gruppledartestet.  
Resultaten  kan  tolkas  så  att arbetskamrater  kan  känna  igen  och bedöma  sin kollega  
förhållandevis lika väl i Gruppledartestets  variabler som  variablerna i  Gordons A  och  C. 

Den  reliabilitet i hela  testet  på  0,67  som uppmätts med test-restestmetoden och  de  enskilda 
variablernas reliabiliteter som alla är mellan  0,59  och  0,67  får anses tillfredsställande. 
Likaså är det tillfredsställande att  testet  är könsneutralt i  4  av  5  variabler. I variabeln Avvakta 
finns dock  en  könsskillnad i  den  nedre delen av normalfördelningen. 

Föreliggande  test har  utgått från hur  en  ledare ingriper i  10  mötessituationer. Önskvärt  skulle  
vara ett tillägg av individuella mötessituationer  (chef—  medarbetare) där relationsinriktade 
ingripanden motsvarande variabeln Stödja mera  skull  komma till  sin  rätt. Vidareutveckling av  
testet skulle  också kunna vara att i nya testdelar ta med hur  en  ledare tänker (kognitiva faktorer) 
och hur ledare känner (emotionella faktorer) i motsvarande mötessituationer. Gruppledartestet  
skulle  då också kunna ge underlag till konfigurativa  analyser  av inkongruenser mellan 
beteenden, tankar och känslor. 

Önskvärt vid konstruktion av nya  test  och  testvariabler  är att  de har en  hög korrelation med 
något yttre kriterium som exempelvis framgång.  En  utprövning av  testet  i verklig miljö med 
befintliga chefer som är framgångsrika och vana vid att leda möten  skulle  kunna resultera i  en  
högre validitet för  testet  än i denna utprövning. Dessutom är  en  standardisering mot  en  större 
grupp befintliga chefer nödvändig om  testet  skall användas i urvalssammanhang. Som 
diskussionsunderlag i chefsutbildningssammanhang är  testet  redan idag användbart. 
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BILAGA  1  BESKRIVNING  AV  TIO MÖTESSITUATIONER  
1.) 	Att starta.  Du  är ledare/ordförandeför  den  grupp som möts för första gången idag. 
Alla är på  plats  då  Du  kommer  in  i rummet och sätter  dig  ned.  Du  presenterar  dig  själv och medarbetarna 
presenterar sig i tur och ordning. Därefter vänder sig alla förväntansfullt mot  dig.   Det är tyst. Vad gör  Du 
nu? 

2.).  Ett annat ämne.  Gruppen  använder  den  mesta tiden till att prata om saker som bara indirekt  har  
att göra med gruppens arbete.  Ingen  ser ut att vara tillfredställd med 
diskussionen och det verkar som att denna diskussion  skulle  fortsätta hela mötet. Vad gör  
Du nu? 

3.) Gruppen  angriper.  Sedan  gruppen använt halva tiden till att tala om saker som endast 
indirekt berör arbetet vänder  den  sig till  dig  och beskyller  dig  för att vara oengagerad och 
tyst. Vad gör  du nu? 

4.) Undergrupper uppstår.  Gruppen har  använt  en  stor  del  av tiden till att grundligt diskutera igenom 
förutsättningarna för ett investeringsbeslut, då  en  av medarbetarna vänder sig till "grannen" och börjar ett 
samtal. Samtalet stör gruppdiskussionen.  De  fortsätter och gör inga tecken på att sluta. Vad gör  du nu? 

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 gör  Du nu? 

6.) En  medlem dominerar. På ett av  de  tidigare mötena  har  diskussionen dominerats av  en  av 
medarbetarna. Dennes långa monologer bromsar utvecklingen av meningsfulla diskussioner. Det är  nu  mitt 
i mötet. Medarbetaren  har  återigen talat  en  längre period. Vad gör  Du nu? 

7.) Den  tyste medlemmen.  En  av medarbetarna  har sagt  mycket lite på mötet hittills, även om 
han/hon intresserat verkar följa med i allt som händer. Det är  nu  i slutet av mötet och  de  andra börjar 
fråga om dennes tystnad,  men  han/hon svarar i stort sett inte på frågorna och gruppen verkar osäker på 
hur  den  skall agera. Vad gör  Du nu? 

8.) Den  negativa gruppen. Mötet präglas av  en  utbredd stämning av  irritation  och negativism. Varje 
gång någon  har  ett förslag avbryts denne av någon annan, som säger att det inte är genomförbart.  Ingen  
verkar nöjd med någonting.  Den  engagerade stämningenfrån förra mötet är fullständigt försvunnen. Vad 
gör  Du nu? 

9.) En  medlem  grater.  Det är mitt  under  mötet.  En  medarbetare  har  suttit tyst första hälften av mötet, 
gör ett försök att behärska sig och börjar att  grata. Ingen  säger någonting. Vad gör  Du nu?  

lo.)  En  medlem med svårigheter.  Under  pågående möte tar  en  av medarbetarna upp ett nyligen 
uppkommet personligt  problem.  Han/hon är ur balans, hoppar från  den  ena idén till  den  andra,  men  
vänder hela tiden tillbaka till samma tråkiga faktum. Han/hon  har  hela tiden tittat direkt på  dig  och 
ignorerat resten av gruppen. Efter att  ha  ayslutat ett nytt inlägg, frågar denne  dig  direkt om  en  
kommentar. Vad gör  Du nu?  
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BILAGA  2.  INSTRUKTION TILL FRÅGESCHEMA 

I detta frågeschema beskrivs olika situationer som kan förekomma i ledningsgrupper, 
projektgrupper eller olika arbetstrupper inom  en organisation.  

I förutsättningarna ingår (om inget annat sägs i beskrivningen till varje  situation)  att; 

Det är  Du  som är ledare/ordförande för gruppen. 
Målet för och syfte med gruppens arbete är  klart  definierat. 
Några möten  har  förekommit tidigare 
Gruppens storlek är  8-14  personer 
Gruppens medlemmar  har  alla någon kompetens som är betydelsefull för gruppens arbete  
och resultat. 

INSTRUKTION  

1. LÄS IGENOM BESKRIVNINGEN TILL SITUATIONEN 

2. FUNDERA PÅ VILKA OLIKA REAKTIONER/INGRIPANDEN SOM  SKULLE  
KUNNA VARA MÖJLIGA SOM  DU  SER DET. FÖRSÖK KOMMA PÅ SÅ 
MÅNGA OLIKA REAKTIONER/INGRIPANDEN SOM MÖJLIGT OCH SKRIV 
NER DESSA. 
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BILAGA  3.  INTERVJU MED  EN  CHEFSREKRYTERARE 

Frågor, svar och kodning mot  den  begreppsliga referensramen 

VILKA CHEFS-/LEDARKARAKTÄRISTIKA ÄR  DE  VIKTIGASTE SOM  
DU  SER DET? 
-Någon som kan entusiasmera som  person 	 Stödja 

-Att  fa  underställda att tycka att det är roligt, att  de  trivs 	 Stödja 

och att därigenom resultat uppnås. 

VAD ÄR VIKTIGT DÅ DET GÄLLER HUR  DE  BETER  SIG  I GRUPP? 
-Någon som är synlig. Som kan balansera mellan synlighet/ 

tydlighet  men  ändå inte vara auktoritär. 	 Informera /tydliggöra 

VAD GER PERSONLIGHETSTESTERNA?  
-En  bild av vilka situationer  man  trivs bra och  mindre  bra i och 

vad  man  klarar bra och inte. 
-Hur personen ser på underställda. 

KAN  DU  GE  EXEMPEL? 
-Högt ledarskapsbehov och lågt hjälparbehov kan ge ett otydligt 

ledarbeteende. Det är svårt för  den  personen att hantera hetrogena Avvakta /vänta 

grupper. Svårt att  ha  tydlighet i det han står och hävda det. 	Informera/tydliggöra 

VAD GER REFERENSERNA?  
-De  ger ett mått på hur personen  har  lyckats i tidigare befattning. 
Effekterna av hans insatser och hur han  har  nått målet.  
-En  bild av hur han  har  agerat i olika sammanhang  men  egentligen 
lite om gruppledarbeteendet i sig. Uppdragsgivarna är bara indirekt 
medvetna om det och lyfter inte fram det specifikt. 

VAD GER (KAN OBSERVERAS) VID GRUPPÖVNINGAR?  
-De  som är försiktiga, avvaktande, blyga och inte kan hävda sig 

i gruppen (exempelvis räcker upp handen  men  ingen bryr sig) 	 Avvakta /vänta  

-De  som ger järnet, pratar för mycket , lyssnar inte på andra 
utan förbereder vad  de  skall säga nästa gång.  De  kan bli för 	Initiera 

dominanta, trycker bort andra. 	 Styra  

-De  som lyssnar, sammanfattar.  Taktiker.  Slipade personer 
som  far  sammanfattningen att likna  sin  egen samtidigt som  
de far  andra med sig. 	 Inform  era /tydliggöra 

-Kroppsspråket säger något om aktivitet och kvalitet 

VILKEN BETEENDEREPERTOAR BEHÖVER  EN  LEDARE  
HA  FÖR ATT VARA FRAMGÅNGSRIK? 
-Att tydliggöra målet och  fa  alla att gå mot målet 
-Att  se  och ta  tag  i störningar tidigt. När någon drar iväg 
tappar lusten osv. Ta reda på vad det beror på. 

Informera /tydliggöra 

Utreda/analysera  

VILKEN BETEENDEREPERTOAR VILL DINA UPPDRAGS- 
GIVARE ATT DERAS CHEFER SKALL  HA? 	. 
-Kunna entusiasmera 	 Stödja 

-Kunna vara drivande och nå resultat 	 Styra 

-Kunna kommunicera på alla nivåer 	 Informera /tydliggöra 



33  

BILAGA  4.  STANDARDISERING  AV  RÅDATA I GRUPPLEDARTESTET 
TILL STANINESKALAN CIVILINGENJÖRSSTUDERANDE 

Tabell  15b.  Standardisering av råpoäng till stanine  (n=75)  

Stanine Styra Informera Utreda Stödja Avvakta  

1 10-22 10-20 10-23 10-23 10-16 
2 23-24 22-23 26-27 24-26 16-20 
3 25-27 24-25 28-29 27-28 21-22 
4 28-29 26-27 30-31 29-30 23-24 
5 30-32 28-29 32-33 31-33 25-26 
6 33-34 30-31 34-35 34-35 27-29 
7 35-36 32-33 36-37 36-37 30-31 
8 37-39 34-35 38-39 38-40 32-33 
9 40-50 36-50 40-50 41-50 34-50  

Tabell  15b.  Standardisering av råpoäng till stanine för män  (n=36)  

Stanine Styra Informera Utreda Stödja Avvakta  

1 10-24 10-21 10-26 10-25 10-15 
2 25-26 22-23 27-28 26-27 16-18 
3 27-28 24-25 29 28-29 19-20 
4 29-30 26-27 30-31 30-31 21-23 
5 31-32 28-29 32-33 32-33 24-25 
6 33-34 30-31 34-35 34-35 26-28 
7 35-36 32-33 36-37 36-38 29-30 
8 37-38 34-35 38 39-40 31-33 
9 39-50 36-50 39-50 41-50 34-50  

Tabell  15c..  Standardisering av råpoäng till stanine för KVINNOR  (n=39)  

Stanine Styra Informera Utreda Stödja Avvakta  

1 10-20 10-21 10-23 10-22 10-20 
2 21-23 22-23 24-26 23-25 21-22 
3 24-26 24-25 27-28 26-27 23-24 
4 27-29 26-27 29-31 28-30 25-26 
5 30-31 28-29 32-33 31-32 27-28 
6 32-34 30-31 34-35 33-34 29-30 
7 35-37 32-33 36-38 35-37 31 
8 38-40 34-35 39-40 38-39 32-33 
9 41-50 36-50 41-50 40-50 34-50 
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