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Avågende	  ordförande	  Jose	  
CorBna	  riktar	  hård	  intern	  
kriBk.	  Kunskaper	  om	  
forskningsmetod	  är	  för	  låga.	  
	  



Vi	  blir	  allt	  fler…	  

•  Den	  snabbast	  växande	  yrkesgruppen	  i	  USA.	  	  
Bureau	  of	  Labor	  StaBsBcs	  idenBfierade	  arbets-‐	  och	  
organisaBonspsykologer	  som	  det	  snabbast	  växande	  
yrket	  med	  en	  beräknad	  BllväxUakt	  under	  2012-‐2022	  på	  
53%	  
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”Industrial-‐organizaBonal	  (I-‐O)	  
psychology	  	  

•  …..	  is	  the	  scienBfic	  study	  of	  the	  workplace.	  
Rigor	  and	  methods	  of	  psychology	  are	  applied	  
to	  issues	  of	  criBcal	  relevance	  to	  business,	  
including	  talent	  management,	  coaching,	  
assessment,	  selecBon,	  training,	  organizaBonal	  
development,	  performance,	  and	  work-‐life	  
balance.”	  	  
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Frank	  L	  Schmidt	  

	  
•  DunneUe	  Prize	  2015	  –	  SIOPS	  finaste	  pris	  
•  Psykometriska	  metaanalysens	  fader	  genom	  sk	  
validitetsgeneralisering	  

•  Samplingsfel	  låg	  bakom	  spridningen	  
•  Motstånd	  mot	  meta-‐analys	  från	  egna	  kåren,	  
ffa	  konsulter	  

•  Starkt	  töd	  från	  forskarna	  
•  Tog	  20	  år	  för	  metanalysen	  aU	  slå	  igenom	  
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Frank	  L	  Schmidt	  om	  arbetsprestaBon	  

•  GMA	  är	  ännu	  mer	  betydelsefullt	  än	  vi	  Bdigare	  
troU:	  

ü Lågkomplexa	  jobb	   	   	  0,39	  
ü Mellankomplexa	  jobb	   	  0,66	  
ü Högkomplexa	  jobb 	   	  0,73	  (och	  ingen	  spridning!)	  
•  Komplexitet	  avgörande	  –	  inte	  själva	  
arbetsuppgiierna	  

•  GMA	  ger	  ”job	  knowledge”	  som	  ger	  
arbetsprestaBon	  
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Abusive	  leadership	  

SIOP	  2015	  

•  Vanligare	  fenomen	  
•  37%	  känner	  illa	  behandlade	  –	  72	  %	  av	  
dessa	  av	  chefen	  

•  Stark	  upplevelse	  –	  jämförs	  med	  PTSD	  
•  Vilka	  upplever	  sig	  utsaUa?	  Visst	  samband	  
med	  paranoida	  och	  sBngsliga	  drag,	  men	  
inte	  hos	  minoritetsgrupper.	  
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Th-‐S60-‐SYM-‐03	  
“InterpretaBon	  of	  psychological	  assessment	  data	  in	  the	  personnel	  selecBon	  
context:	  ImplementaBon	  of	  the	  mechanical	  approach	  in	  selecBon	  pracBce”	  
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Research-based leadership 
selection - if we really want to 
predict anti-social behavior 

EAWOP 2015 
Sara Henrysson Eidvall 

 



•  Increased attention is being devoted in 
recent selection literature to deviant 
personality traits at work like for example 
antisocial behavior.  

•  This presentation will focus on a project 
that developed a process to predict 
antisocial behavior using facets of the five 
factor model of personality. 



Anti-social behaviors  

•  disruptive acts characterized by covert and overt 
hostility and intentional aggression toward 
others.  

•  exist along a severity continuum and include 
repeated violations of social rules, defiance of 
authority and of the rights of others, 
deceitfulness, theft, and reckless disregard for 
self and others.    (Hanrahan, 2006) 



Anti-social behavior 
•  Increasing interest in predicting anti-

social behavior among potential leaders 
•  A continua 
•  Can be described through the FFM 
•  Some traits in anti-social behavior 

triggers ILT 
•  Bad leadership is stronger than good 
•  Abusive leaders 



Predicting anti-social behavior 

•  Using the NEO PI-R by Costa & McCrae 
•  Five-factor inventory 
•  240 items 
•  6 facets for every factor 
•  Suitability score – predicting job performance 
•  Risk score – predicting anti-social behavior 
Wille, B., De Fruyt. F., & De Clercq, B. (2013) 



Facets (examples) predicting 
anti-social behavior 

N Neuroticism:   N4. Selfconsciousness  (reversed) 
E Extraversion:   E5. Excitement seeking 
O Openness:   O4. Activites 
A Agreeableness  A4: Compliance (reversed) 
C Contentiousness  C6: Deliberation (reversed)  

 
 
 
 
 
 



Mechanical calculation 
•  Sum of facet scores 
•  Total score 1,5 sd or above  
•  High risk ”potential” for anti-social behavior 
•  No further calculation for potential for job 

performance 
•  Recommendation to client not to hire 
•  No specifik feedback to candidates 



Team-‐tema	  

”Teams	  are	  real”	  

SIOP	  2015	  



Delat	  ledarskap	  
DefiniBon:	  “En	  framväxande	  egenskap	  hos	  teamet	  
bestående	  av	  ömsesidig	  påverkan	  och	  med-‐
lemmarnas	  delade	  ansvar”	  	  

	   	   	   	   	   	   	  (Small	  &	  Rentsch,	  2010;	  Wang	  et	  al.,	  2014)	  



Delat	  ledarskap	  har	  posiBvt	  samband	  
med	  team-‐prestaBon.	  

	  (Aviolo	  et	  al.,	  1996;	  Hiller	  et	  al.,	  2006;	  Carson	  et	  al.,	  2007,	  D’Innocenzo,	  
	  Mathieu	  &	  	  Kukenberger,	  2014)	  

	  
	  



Faktorer	  som	  påverkar	  	  
•  Psykologisk	  trygghet	  –	  främjar	  delat	  ledarskap.	  
	  
•  Power	  distance	  (kulturellt	  beBngat)	  –	  i	  
virtuella	  team	  leder	  delat	  ledarskap	  Bll	  låg	  
effekBvitet	  om	  power	  distance	  är	  hög.	  

•  RösBntensitet	  –	  korrelerar	  med	  ledarskap.	  
Spridning	  i	  rösBntensitet	  mellan	  medlemmar	  
neg.	  samband	  med	  delat	  ledarskap.	  

	  



Affekt	  
•  Hur	  och	  varför	  förändras	  team-‐medlemmars	  känslor	  
under	  en	  arbetsdag?	  

•  Hur	  påverkar	  teamet	  och	  ledaren	  den	  enskilda	  
medlemmens	  känslor?	  	  

•  Hur	  påverkar	  känslor	  gruppens	  prestaBon?	  



Oro	  och	  socialt	  stöd	  
•  Studie	  i	  vilken	  man	  ville	  undersöka	  hur	  känslor	  växlar	  under	  

arbetsdagen.	  Deltagarna	  fick	  föra	  dagbok.	  Individuella	  
skillnader	  i	  hur	  upptagna	  människor	  är	  av	  negaBva	  känslor.	  

•  Oro	  kan	  vara	  bra	  om	  det	  finns	  socialt	  stöd,	  gör	  människor	  mer	  
öppna	  för	  feedback.	  Oro	  gör	  människor	  sårbara	  om	  det	  
sociala	  stödet	  saknas.	  

•  Har	  konsekvenser	  för	  arbetsprestaBon.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Bledow	  &	  Kühnel	  	  



KänslosmiUa	  
•  Känslor	  mäUes	  genom	  eU	  stort	  antal	  
självskaUningar	  varje	  dag.	  

•  Känslor	  “smiUar”	  och	  ledares	  känslor	  
“smiUar”	  mer.	  	  
	   	   	   	   	   	   	  Lang,	  Bliese,	  de	  Voogt	  &	  Hülsheger	  	  



Känslor	  och	  informaBonsdelning	  

	  
•  Det	  känslomässiga	  klimatet	  i	  en	  grupp	  har	  betydelse	  
för	  psykologisk	  trygghet	  och	  informaBonsdelning.	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	  Hood,	  Bachrach,	  Zivnuska	  &	  Bendoly	  	  



TEAMS	  IN	  ISOLATED,	  CONFINED	  
AND	  EXTREME	  ENVIRONMENTS	  



NASA	  planerar	  aU	  resa	  Bll	  Mars	  2030.	  Man	  
behöver	  skicka	  team	  på	  expediBoner	  som	  pågår	  
under	  mycket	  lång	  Bd	  och	  innebär	  isolering	  från	  
omvärlden,	  små	  utrymmen,	  stora	  påfrestningar	  
och	  inga	  möjligheter	  aU	  sluta	  och	  lämna	  teamet.	  
Det	  	  forskas	  därför	  på	  hur	  man	  skapar	  bästa	  
möjliga	  förutsäUningar	  för	  fungerande,	  uthålligt	  
teamarbete.	  



Spaceflight	  analogs	  
Man	  forskar	  på	  team	  i	  ICE-‐miljöer	  med	  liknande	  förut-‐
säUningar	  som	  LDSE	  (Long	  DuraBon	  Space	  ExploraBon)	  
•  ExpediBoner	  i	  AntarkBs	  
•  ExpediBoner	  i	  djupa	  hav	  
•  Simulerade	  rymdexpediBoner	  

	  



Forskarna	  presenterade	  pågående	  forskning	  om	  
ICE-‐team	  och	  vilka	  frågor	  man	  vill	  försöka	  
besvara	  med	  hjälp	  av	  den.	  



Hur	  ska	  ICE-‐team	  säUas	  samman?	  
	  •  Kulturella	  och	  köns-‐relaterade	  

	  skillnader	  
•  Personliga	  värderingar	  
•  Personlighet,	  problem	  med	  	  

	  många	  dominanta	  med-‐
	  lemmar	  

•  Forskare/icke-‐forskare	  
•  Militärer/icke-‐militärer	  
•  Ändrat	  fokus	  från	  kompetens	  

	  	  Bll	  kapacitet	  

Bell,	  Brown,	  Abben	  &	  Outland	  

“Limited	  Abort	  CapabiliBes”	  
	  



Hur	  ska	  ICE-‐team	  säUas	  samman?	  
	  

Alterna;v	  väg	  A	  
•  Bygga	  team	  med	  målet	  aU	  

främja	  social	  integra-on.	  

Alterna;v	  väg	  B	  
•  Bygga	  team	  för	  aU	  främja	  

team-‐processer	  kopplade	  
Bll	  uppgi1en.	  



Vilka	  effekter	  får	  kulturella	  olikheter?	  

“Some	  of	  the	  small	  things	  
that	  are	  small	  and	  can	  be	  
ignored	  or	  worked	  through	  
on	  a	  short	  duraBon	  mission	  

may	  become	  larger	  
challenges	  on	  mars	  

mission…”	  	  
(Astronaut,	  personal	  communicaBon,	  

August	  2014).	  
-‐	  Största	  kulturella	  skillnaden	  tycks	  vara	  USA	  –	  
Ryssland	  



“My	  general	  concern	  is	  if	  there	  is	  a	  crew	  of	  
six	  that	  interpersonal	  differences	  would	  
cause	  one	  member	  of	  the	  crew	  to	  be	  the	  
outlier	  or	  red	  headed	  step	  child	  or	  
scapegoat,	  or	  perhaps	  if	  there	  are	  facBons	  
that	  develop	  for	  decision	  making,	  e	  t	  c	  .	  ”	  	  

	   	   	   	  (	  F	  l	  i	  g	  h	  t	  Surgeon,	  personal	  communicaBon,	  May	  2014).	  

Vilka	  effekter	  får	  kulturella	  olikheter?	  



Hur	  utvecklas	  delat	  ledarskap?	  

•  Stor	  fördröjning	  i	  
kommunikaBonen	  med	  jorden,	  
långt	  avstånd	  Bll	  jorden.	  

•  Krävs	  aU	  teamen	  är	  autonoma	  
och	  har	  ledarförmåga	  aU	  hantera	  
mångfaldsproblem	  och	  andra	  
påfrestningar.	  	  



Man	  förespråkar	  eU	  kollekBvt	  och	  dynamiskt	  ledarskap	  
som	  främjar	  utbyte	  av	  informaBon,	  utnyUjar	  en	  mängd	  
olika	  kompetenser	  från	  många	  individer,	  samt	  
integrerar	  informaBon	  för	  aU	  lösa	  komplexa	  uppgiier	  
och	  problem.	  

Hur	  utvecklas	  delat	  ledarskap?	  



Hur	  ser	  ledar-‐	  och	  följarskap	  ut	  i	  ICE-‐miljöer?	  

Teman	  i	  intervjuerna	  
• Behov	  av	  mer	  autonoma	  team	  	  

• Behov	  av	  kollekBvt	  ledarskap	  och	  flexibel	  fördelning	  av	  
ledarroller.	  

	  
• Behov	  av	  konBnuerligt	  konsensus-‐byggande.	  

• Behov	  av	  dynamiska	  kombinaBoner	  av	  experBs.	  	  

Slutsats:	  Medlemmar	  i	  teamet	  bör	  gå	  in	  och	  ut	  ur	  ledarroller	  
beroende	  på	  situa;onen	  och	  vilken	  exper;s	  som	  krävs.	  	  



Vilken	  effekt	  har	  växlande	  uppgiier	  på	  teamet?	  

•  Team	  på	  LDSE	  växlar	  mellan	  
långa	  perioder	  av	  
självständigt	  individuellt	  
arbete	  och	  arbete	  som	  
innebär	  hög	  grad	  av	  
ömsesidigt	  beroende.	  

	  
•  DeUa	  kan	  medföra	  negaBva	  

konsekvenser	  för	  team-‐
autonomi	  och	  delat	  
ledarskap.	  



Vilken	  effekt	  har	  växlande	  uppgiier	  på	  teamet?	  

Långa	  perioder	  av	  självständigt	  arbete	  innan	  teamet	  passerat	  Norming	  bör	  
göra	  förändringar	  Bll	  arbete	  baserat	  på	  ömsesidigt	  beroende	  svårare.	  
	  
Forskningsfrågor:	  
Vid	  vilken	  hasBghet	  passerar	  team	  igenom	  utvecklingsfaserna?	  
Är	  hasBgheten	  beroende	  av	  graden	  av	  ömsesidigt	  beroende?	  



Vilken	  effekt	  har	  växlande	  uppgiier	  på	  teamet?	  

•  Starkare	  kulturella	  skiljelinjer	  under	  perioder	  av	  
självständigt	  arbete.	  

	  
•  Mindre	  känsla	  för	  kollekBvet	  under	  perioder	  av	  
självständigt	  arbete.	  

	  

	  



•  Ledare	  har	  en	  tendens	  aU	  utöva	  formell	  makt	  i	  
högre	  grad	  när	  uppgiien	  inte	  medför	  ömsesidigt	  
beroende.	  Teamen	  kan	  därför	  präglas	  av	  större	  
maktdistans	  (power	  distance)	  eier	  perioder	  med	  
självständigt	  arbete.	  

•  Stor	  maktdistans	  hindrar	  delat	  ledarskap	  när	  
teamet	  går	  från	  individuellt	  arbete	  Bll	  uppgiier	  
som	  innebär	  ömsesidigt	  beroende.	  
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Vilken	  effekt	  har	  växlande	  uppgiier	  på	  teamet?	  



•  Mindre	  kunskap	  om	  kollegernas	  kompetens	  under	  
perioder	  av	  självständigt	  arbete.	  

•  Låg	  känsla	  för	  kollekBvet	  och	  fördelning	  av	  
uppgiier	  baserat	  på	  experBs	  kan	  ge	  minskat	  stöd	  
eier	  en	  period	  av	  självständigt	  arbete.	  

SIOP	  2015	  

Vilken	  effekt	  har	  växlande	  uppgiier	  på	  teamet?	  



Hur	  vidmakthålls	  sammanhållning	  i	  ICE-‐miljöer?	  

Eiersläpande	  samband	  	  
•  +	  sammanhållning	  &	  

sammanhållning	  resp,	  
prestaBon	  	  

•  +	  prestaBon	  &	  prestaBon	  	  
•  +	  konflikt	  &	  konflikt	  	  
•  Ökningar	  i	  posiBv	  affekt	  leder	  

Bll	  minskad	  negaBv	  affekt	  
följande	  dag	  	  

•  Ökningar	  i	  sammanhållning	  
minskar	  negaBv	  affekt	  följande	  
dag	  	  

•  Minskning	  av	  negaBv	  affekt	  
ökar	  sammanhållningen	  
följande	  dag	  

	   	  Kozlowski	  et	  al.	  

Forskningsfokus:	  Teknik	  för	  aU	  mäta,	  följa	  och	  reglera	  sammanhållning	  
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