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Av Schmidts & Hunters (1998) meta-analys framgår att det efter 85 år
fortfarande saknas tillfredsställande verktyg för att förutspå framtida
beteende. Hur Maruyamas (1980) teori om mindscapes skulle kunna
bidra med säkrare prediceringar, utforskas i relation till McCraes &
Costas (1985) big five, Gardners (1983) multipla intelligenser och
Schutz (1958) FIRO-modell. Mindscapeteorins validitet undersöktes
genom att lägga grunden för ett kvantitativt test att identifiera
mindscapetyper med, vilket i förlängningen skulle kunna användas i
kombination med befintliga prediceringsverktyg. Sjuttiosju personer
deltog i undersökningen som resulterade i fyra faktorer, i enlighet med
Maruyamas fyra mindscapetyper. Testets prediceringsförmåga
undersöktes med ett kvalitativt uppföljningstest och fanns vara
underkänd, men innan definitiva slutsatser kan dras krävs ytterligare
studier.

I n l e d n i n g

Klarare kopplingar mellan människors karaktärsdrag och framtida beteende, på en
arbetsplats likväl som i andra grupper, är ett behov som framträder ur Schmidts &
Hunters (1998) granskande av rekryteringsmetoder. Tydligare signaler om hur en
människa kan komma att bete sig skulle underlätta bedömningen och därmed
arbetslivserfarenheten redan vid annonseringstillfället, genom rekryteringsprocessen
och vid försök att förklara positiva och destruktiva sammansättningar av grupper. Då
exempelvis personlighet rapporteras besitta otillräcklig prediceringsförmåga, behöver
det här kunskapsområdet förstärkas med kompletterande verktyg. Tre möjliga
förklaringar till att just personlighet inte fungerat väl, är att vald egenskap inte varit
relaterad till önskat beteende, personens beteende har formats om av
organisationskulturen eller att personlighetsteorin är felaktigt formulerad för ändamålet
(Furnham, 1992). Av särskilt intresse är en organisations vilja att stöpa om en
nyanställd till att passa in i deras kultur. Vad är det för vits med att försöka finna
samband mellan personens beskaffenheter och framtida organisationsbeteende, om
beteendet ändå ska formas om så fort anställningen påbörjats? Problemet har uttryckts
av Dockens (1996) som anser att en homogen och homogeniserande grupp sannolikt
kommer att få det svårare och svårare att hänga med allt snabbare
omvärldsförändringar. Detta flexibilitetsproblem har också diskuterats av Maruyama
(1994), som argumenterade för potentialen i att nyttja skillnader i logiskt tänkande hos
sina anställda. Maruyama (1980) har studerat mönster inom kognition, perception,
konceptualisering, formgivning, etik, filosofi, sociala aktiviteter, mänskliga värderingar,
religion, kausalitet, logik, kunskap, kosmologi och beslutsfattande, samt utifrån detta
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presenterat fyra frekvent förekommande sätt för en människa att uppfatta och agera i sin
omvärld. Maruyama kallar dessa sätt för mindscapes. En persons inneboende preferens
för ett mindscape, eller hugskap om man så vill, anses vara så dominerande över
personens tankar och beteende att vi sannolikt kan översätta dessa preferenser till
beteendestrategier. Jag ska snart gå in mer i detalj på hur detta skulle kunna göras. Med
anledning av denna ansett kraftiga dominans och detta starka inflytande över en persons
beteende, avser jag med denna studie att syna mindscapes i sömmarna för att utforska
teorins potential och giltighet samt att lägga grunden för ett kvantitativt mindscapestest.

Av praktiska skäl begränsar sig Maruyama (1980) till fyra mindscapevarianter, men
påpekar att det kan finnas betydligt fler. Dessutom är blandningar av de fyra
grundläggande typerna vanligt förekommande. Han varnar dock för att försöka separera
dem i fyra helt oöverlappande kategorier, eftersom det i sig skulle vara ett uttryck för en
av dessa varianters tankesätt och därmed begränsa teorin enligt följande resonemang.
Typerna är kognitivt och kogitativt åtskilda, men de relaterar samtidigt till varandra.
Maruyama (1980) beskriver deras inbördes relationer som att en person skulle kunna
representeras av en koordinat inuti en fyrsidig pyramid. Han varnar även här för att
stanna upp vid den liknelsen, eftersom den är för statisk för att ge en hel bild av idén.
Typerna beskrivs kategoriskt för att ge en uppfattning om vad han menar med
mindscapes medan han påpekar vikten av att se teorin mer som en relationologi, snarare
än en typologi (Maruyama, 1980). Maruyama kallar de fyra typerna för H, I, S och G.
Var bokstäverna kommer ifrån beskrivs inte och det verkar heller inte viktigt. De skulle
troligtvis lika gärna kunna kallas 1, 2, 3 och 4. Låt oss utforska de fyra typerna och
deras grundläggande principer genom några exempel. Begrunda följande beskrivningar
av hur värderingar betraktas av de olika mindscapetyperna (Maruyama, 1980). Deras
grundläggande karaktäristika sammanfattas sedan i tabell 1 nedan.

H. Värderingar kan rangordnas (till exempel Maslows (1954) behovshierarki), och
rangordningen gäller för alla kulturer eftersom människans natur är densamma överallt.
En lista av grundläggande mänskliga behov kan tillämpas i alla kulturer på samma sätt.
Värderingar kan ordnas snyggt och prydligt i kategorier. Betydelsen av varje värdering
kan definieras och förändras inte från samhälle till samhälle, från kultur till kultur, eller
från individ till individ. Universellt gällande skalor för att mäta exempelvis livskvalitet,
kan skapas. Personlig integritet handlar om att hålla sig till de högre värderingarna
oavsett situation.

I. Varje person har sitt eget värderingssystem. Därtill är varje värdering helt fristående
från andra värderingar. Innebörden av livskvalitet varierar från person till person. Hur
en person beter sig beror helt och hållet på dennes värderingssystem. Personlig integritet
innebär att bete sig enligt sitt eget värderingssystem, oavsett vad andra säger eller tycker
om det.

S. Värderingar är sammankopplade med varandra och kan varken sorteras in i separata
kategorier eller rangordnas. De kan inte definieras universellt, eftersom innebörden i
varje värdering beror på situationer, sammanhang och kulturer. Grundläggande
mänskliga behov varierar med kulturer. Hur en person beter sig är till störst del
beroende av personens relationer med andra, sammanhanget och den sociala situationen.
En persons åsikt är sammanhangsberoende, inte en abstrakt kategorisk princip, inte
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heller individuellt isolerad som struntar i andra människor. Personlig integritet handlar
om att bete sig på det sätt och ha de åsikter som passar in i sammanhanget och
situationen.

G. Värderingar hänger ihop med varandra och kan varken klassificeras eller rangordnas.
Värderingar kan blandas interaktivt och skapa nya värderingar och innebörder. Nya
situationer och sammanhang uppstår. Personlig integritet handlar om att uppfinna nya
beteendemönster som skapar ömsesidiga fördelar i nya situationer och sammanhang.

Beteenden och åsikter av mer generell karaktär för de fyra typerna har beskrivits på
följande sätt (Maruyama, 1996). H-typen försöker standardisera allting, söker
universella principer, letar efter motsatser, placerar saker mellan två motpoler, tror på en
sanning, tävlar med andra, tror att den enes vinst är den andres förlust och följaktligen
måste motparten förlora om en H-mindscape vill vinna. I-typen revolterar mot
homogenitet, söker frigörelse från andras inblandning, och tror att om flera personer
samarbetar så sjunker effektiviteten. Miljöförstöring till exempel är resultatet av att
många bor tillsammans, så om alla bosatte sig uppe i bergen och odlade sin egen potatis
så skulle det inte finnas några problem. S-typen anser att saker kan orsaka varandra
genom återkopplingsloopar, direkt eller via andra element. Individuella skillnader
möjliggör samarbete, medan likheter orsakar tävlan och krig. Heterogena element
interagerar för att bevara ömsesidigt fördelaktiga mönster. För att förstå något måste
andras perspektiv tas in för att tillsammans producera kunskap om den aktuella
situationen. G-typen tänker som S-typen, förutom att en G-mindscape tror på att
interaktion genererar nya mönster.

De logiska skillnaderna kan illustreras genom vad som anses vara bra forskning. H-
mindscape anser att olika resultat måste ha orsakats av olika premisser och att olikheter
måste spåras till de skillnader i premisserna som orsakade olikheterna. Icke-reciprok
orsak och verkan tas för givet. I-mindscape är i huvudsak intresserad av sannolikheter.
Det finns ingen orsak och verkan, utan snarare isolerade tillstånd, bestående av
oberoende och slumpmässiga händelser. S-mindscape anser att olika premisser kan leda
till samma resultat på grund av asymptotisk konvergens mot ett jämviktsläge (bestående
av ej hierarkiskt ordnade, heterogena element) eller oscillering. G-mindscape anser att
lika premisser kan ge olika resultat på grund av differentieringsökning. I stället för att
söka olikheter i premisser ska amplifierande nätverk hittas. Samma nätverk kan
producera olika resultat beroende på en slumpmässig gnista någonstans i nätverket.
Nätverket i sig är dock viktigare än själva gnistan (Maruyama, 1978). Kontentan av de
beskrivningar jag nämnt är att människor kan vara så olika varandra, att de på grund av
dessa logiska skiljaktigheter i princip inte ens kan komma överens om gemensamma
definitioner, åtminstone inte av samma anledningar.
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Tabell 1. Grundläggande karaktärsdrag hos mindscapetyperna H, I, S och G
(Maruyama, 1980).

Mindscape Komponent Relation mellan komponenter Processkaraktär

H Homogen Hierarki Klassificerande
I Heterogen Individualistisk Slumpmässig
S Heterogen Interaktiv Homeostas
G Heterogen Interaktiv Förändringsgenerering

Begreppet homogen står för att alla inblandade komponenter/element är likadana, en
alltigenom lik enhetlighet. En grupp människor som tänker på samma sätt, eller en armé
med sina uniformer, skulle här kallas för en homogen grupp. Heterogen betyder olikhet.
De inblandade personerna tänker inte på samma sätt, bär inte samma kläder, och så
vidare. Med hierarki menas att pyramidalt inordna elementen efter rang. Klassificering
tillkommer som metod, det vill säga att inordna alla tänkbara element i denna hierarkis
kategorier. Med individualistisk menas här att komponenterna inte är relaterade till
varandra. En individualistisk person skulle alltså i grunden sköta sig själv så långt det
går. Slumpmässigheten beskriver att komponenter, som alltså inte är relaterade till
varandra, inte heller kan ha med varandra att göra och därmed måste uppstå spontant
och slumpmässigt. Interaktiv innebär ett samspel. S och G skiljer sig åt när det kommer
till hur samspelet går till och framför allt vad det är till för. Homeostas innebär ett
harmoniskt och balanserat tillstånd som inte får rubbas. De heterogena komponenterna
samspelar på ett sätt som ska bevara denna balans. Om den ändå rubbas, ska samspelet
leda till att återställa den tidigare balansen. Förändringsgenerering innebär ungefär
samma sak, att heterogena element interagerar, dock med syftet att nya heterogena
element, och nya interaktionsmönster ska skapas ur samspelet. Denna generering som
skapat nya element och nya sätt att samspela ska i sin tur generera nytt på samma sätt.

Ordningen i vilken typerna har presenterats är inte viktig. Det finns ingen mening i att
ordna dem alfabetiskt och det går inte att placera dem på en och samma linje för att
mäta dem efter samma skala (Maruyama, 1980). De är bara olika. Om vi med den
premissen ska beskriva en grupp, stor som liten, framträder problem med den Gaussiska
fördelningen som vanligtvis används för detta ändamål. Vi kan rent av betrakta den som
ett ologiskt instrument, eftersom det där oftast antas att variationer förekommer kring ett
medelvärde. Det här antagandet håller om variationerna beror på slumpmässiga
fluktuationer eller slumpmässiga fel, som samtidigt är oberoende av varandra. Det anses
ofta att det inte går att separera konstituenter i många sociala situationer, eftersom alla
delar hänger ihop på något sätt och sällan är helt slumpmässiga. Av den anledningen är
fördelningen oftast inte normal. Trots detta används oftast normalfördelningen ändå, för
att förenkla saker och ting. Det här antagandet möjliggör ignorerande av variationers
natur, det blir bara en fråga om gradskillnad som kan mätas med begrepp som
standardavvikelsen. Avvikelserna blir också förväntade tillfälligheter och abnormaliteter
som varken spelar någon viktig roll eller behöver förklaras. Det som räknas är
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medelvärdet; den huvudsakliga trenden, huvudfåran, det verkliga. För att undvika
fallgropen med en normaliserande organisationskultur behöver vi således ett alternativ
till normalfördelningen som beskrivningsmodell av hur en grupp av människor är.

Problemet med normalfördelningen är alltså att endast den mest framträdande
karaktären observeras och att organisationens minoritetskaraktäristika avfärdas som
mindre viktiga. Som alternativ till normalfördelningen kan heterogramanalysen
(Maruyama, 1999) vara mer meningsfull att utgå ifrån. I stället för att se kulturer och
grupper från ett medelvärdesperspektiv kan då individuella typer skönjas i varje
kulturell och social grupp. Mindscapetyper har på det här sättet funnits existera över
kulturella gränser, vilket följaktligen möjliggör synen att individuella typer inte är
subkulturella, utan transkulturella (Maruyama, 2001). Konsekvensen blir också att
skillnader mellan grupper inte begränsas av medelvärdesjämförelser, utan kan betraktas
som olika frekvensproportioner. Ett exempel på heterogramanalys visas i figur 1.
Utifrån detta resonemang skulle vi kunna vidga vårt perspektiv på grupper som sådana.
Om förenklingen att organisationen är enhetlig inte längre håller, vore det följaktligen
osunt att betona normaliseringsprocessen som en viktig del av en nyanställds liv i
organisationen. Att se och acceptera olikheter hos individer skulle därmed kunna bana
väg för klarare predicering av organisationsbeteende, då normavvikande beteende kan
förklaras som värdefull individualism istället för avvikande från norm. Följaktligen
även anas och tas hänsyn till i förväg, eftersom bedömarens referensram har vidgats.

Figur 1. Heterogram över kulturerna/grupperna A, B och C. De proportionellt olika
stora fälten representerar den befintliga andelen av ett visst mindscape.

Naturligtvis kan en mindscapetyp komma att dominera en organisation och tränga
undan minoriteterna. I större sammanhang, exempelvis samhället eller stora
organisationer, är det lätt hänt att individerna anser att omvärlden inte går att korrigera
efter egna önskemål; antingen på grund av lagar eller dominanta normer. Maruyama
(2001) beskriver följande sätt som en individ kan hantera en sådan situation på: a) skapa
sig en nisch för att undvika huvudfåran, b) kamouflera sin egen mindscapetyp, c)
avsiktligt växla fram och tillbaka mellan egen typ och en spelad preferens för
huvudtypen, d) reversibel konvertering där den egna typen tonar bort i det omedvetna,
men som kan återkallas när situationen tillåter, e) irreversibel konvertering, f) isolera sig
själv, g) uppror eller h) emigrering. I mindre grupper – på en arbetsplats till exempel –
där dessa betydande begränsningar saknas i större utsträckning än i samhälleliga
proportioner (lagar till exempel), kan en persons mindscape ha större utrymme att
uttrycka sig på. Det är därför författarens tro att en homogeniserande

A

B

C
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organisationspolitik kan luckras upp till fördel både för mindscapetyper i minoritet och
för organisationen som helhet. Att tillåta en logiskt heterogen personalsammansättning
kan dock både leda till besvär, likväl som positiva synergieffekter.

Om samhällen och grupper innehåller människor med fundamentalt och logiskt åtskilda
kognitioner, förefaller det finnas en potential i teorin om mindscapes i samband med
grupperingar av människor, konflikter mellan dem och funderingar kring vad det är som
får en grupp att fungera bra. Hur skulle då mindscapes kunna fungera? Tillsammans
med Festingers (1957) idé om kognitiv dissonans har jag skapat följande modell för att
schematiskt översätta mindscapepreferens till konkret strategi och handlande.
Modellens beståndsdelar kan ses som variabler, som var och en kan anges med verklig
data.

Figur 2. Modell för att transformera mindscapepreferenser till konkret strategi och
handling, med Festingers (1957) idé om kognitiv dissonans som katalysator.

Den kognitiva dissonansen verkar som katalysator, driven av individens subjektiva
uppfattning av omvärlden som önskvärd eller inte önskvärd. Om omgivningen upplevs
som individen vill ha den är den kognitiva dissonansen 0, medan en icke önskvärd
omvärld medför en ökad dissonans. Om dissonansen är 0 kan personen vara precis som
den vill vara, i samklang med omgivningen. I det senare fallet aktiverar dissonansen en
respons hos individen, som utifrån sitt eget ramverk försöker förändra omgivningen till
att passa in i individens tankemönster. Responsen tar den beteendeform som krävs för
att situationen ska likställas med uppfattningen om hur den borde vara. På så sätt kan en
persons mindscape antas utgå från en mental föreställning och omvandlas till en
strategisk handling genom kognitiv dissonans. Detta kan även göras i en omvänd
situation, det vill säga att när individen inser att inget kan göras för att förändra
situationen (se alternativ a-h ovan). Potentiella nyttan i detta är, som jag beskrivit
tidigare (Lundgren, 2004), att betraktandet av ett mindscape som en kognitiv strategi
kan möjliggöra användandet av spelteori som bas för predicering av beteende i en
särskild situation. Situationer skulle kunna beskrivas med mindscapekaraktäristika för
att sålla fram olika människors tänkbara handlingsalternativ och således tillåta
matematisk beräkning av framtida beteende och gruppdynamik.

Inledningsvis nämnde jag att personlighet rapporterats ha otillräcklig prediktiv validitet
(Schmidt & Hunter, 1998). Vad är det då som gör att mindscapes skulle kunna vara mer
användbart? Egenskaper hos de presenterade mindscapetyperna skulle, vid en första
anblick, utan vidare kunna jämföras med vilken personlighetsteori som helst. Vid
utforskandet av huruvida mindscapes är personlighet, något annat eller varandras
motpoler och så vidare, måste vi ta hänsyn till karaktärerna hos de båda teorierna.
Personlighet mäts ofta i en eller flera distinkta dimensioner, med vardera två motpoler,
som exempelvis big five (McCrae & Costa, 1985). Big five-teorin har H-

Kognitiv
dissonans

Strategi/
handling

Omgivning

Mindscape
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mindscapekaraktär. Mindscapesteorin är av G-karaktär, alltså med en grund som inte
gör anspråk på att vara komplett utan utbyggbar och med interagerande komponenter
som inte går att kategorisera distinkt. Det skulle därför innebära en reducering av
mindscapesteorins kvalitativa innehåll, eller en ogrundad expandering av big five-
tänkandet, att försöka sätta dessa teorier som motpoler eller att söka signifikanta
skillnader mellan dem. Av samma anledning kan vi inte heller sätta likhetstecken
mellan dem. Teorierna bygger på olika epistemologiska mönster och därför bör den här
diskussionen handla mer om hur mindscapes kan berika andra teorier, och vice versa.
Låt oss ta några exempel.

Ta big five-dimensionen introvert–extrovert. Den beskriver hur utåtriktad en person är,
och utifrån det kan vi säga ungefär hur mycket personen lär prata i grupp, vad personen
gillar att göra på fritiden och så vidare. Våra antaganden baseras på en samling
prototypa beteenden för dimensionen. Men, vad kan vi säga om hur personen gör sitt
arbete eller hur personen agerar i relation till andra? En introvert eller extrovert kan ju
göra sitt arbete precis hur som helst, bara det inkluderar så lite respektive mycket
talande som möjligt. En introvert kan dessutom verka extrovert i en grupp med andra
introverta. Nu lägger vi till kunskap om mindscapes. Låt säga att en extrovert är S-
mindscape, vilken bild kan vi då få av denna person? Han eller hon skulle troligtvis
lägga ner en hel del tid på att försöka tala med de i sin omgivning om förändringar som
uppstått och hur dessa förändringar ska motverkas för att det ursprungliga läget ska
återställas, eller hur alla ska hjälpas åt och ta gemensamt ansvar för gruppens eller
organisationens uppgifter. Ta nu en introvert H-mindscape som arbetar i samma grupp.
H-typen skulle för det första sannolikt vara ointresserad av det gemensamma
ansvarstagandet. Vad det gäller att återställa någon balans så skulle det vara godtagbart,
såvida det handlar om att det är själva organisationsstrukturen eller tydligheten i
hierarkin som är rubbad, inte annars. Det kanske är så att en person i lägre position
tjänar mer än sin chef. En klar obalans som en H-mindscape skulle försöka motverka.
Vidare skulle S-typen troligtvis inte få någon tydlig respons från H-typen, eftersom
denne är introvert, i synnerhet i förhållande till sin kollega. I kombination kan alltså de
båda teorierna komplettera varandra och ge en klarare bild av hur de båda personerna
kan komma att bete sig. Dock kan vi inte rangordna viktigheten i teorierna, eftersom big
five likaväl kan anses komplettera teorin om mindscapes. Nyttan ligger snarare i ett
integrerat berikande.

Gardners (1983) multipla intelligenser skulle också kunna kombineras med mindscapes,
men på ett mer ackumulativt berikande sätt. Den logiska/matematiska intelligensen
skulle kunna berika mindscapes, som i ett annat fall kan tänkas berika lingvistisk och
personlig intelligens.

Mindscapesteori beskriver olika typer av logik som de olika typerna resonerar utifrån,
men den säger inget om hur väl en person kan utöva sin logik. Logisk/matematisk
intelligens (Gardner, 1983) är ett mått på en intuitiv känsla och förståelse för logiska
relationer, förmåga att minnas deras mönster och att agera utifrån dem vid identifiering
och lösning av svåra problem. Alltså, mindscapes säger vilken logik som används och
logisk/matematisk intelligens säger hur väl personen använder den. Utifrån känd
problemkaraktär kan vi då använda oss av den här kombinationen för att ta reda på vad
det är för person som bör utföra uppgiften i fråga.
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Den lingvistiska intelligensen (Gardner, 1983), en nyanserad känslighet och vakenhet
för ljud, rytmer och den språkliga kärnan, kommer väl till pass i retoriskt krävande
situationer. Att vara lingvistiskt intelligent innebär att kunna förklara något för andra på
ett klart och tydligt sätt, oavsett vad det handlar om. Eftersom mindscapetyper är
epistemologiskt åtskilda tankemönster kan vi säga att allt ifrån kommunikation till
konflikt kan vara en krävande situation rent språkligt när de inblandade är av olika
mindscapetyper. "Information, information, information" är ett mantra som ofta nämns i
organisationssammanhang, men vi kan nu ana att receptet inte är fullständigt. Argyle
(1969) har funnit att konfliktens rötter kan vara både för lite eller för mycket
information, plus att informationen dessutom ofta blir för fackmannamässig. Detta antas
dock bara vara symtom på ett större, bakomliggande problem. Om vi antar att detta
större problem handlar om skillnader i fundamentalt tänkande, förefaller en S-
mindscape med hög lingvistisk intelligens vara ett bra medium, både som framförare av
information och som medlare vid konfliktlösning, eftersom en S-mindscape har ett
inneboende intresse för goda relationer i sig. Om personerna inom organisationen är av
olika mindscapetyper måste alltså den retoriska grunden i budskapet anpassas till eller
alterneras för olika mottagare.

Personlig intelligens (Gardner, 1983) handlar bland annat om förmågan att upptäcka
och särskilja individer, till och med att förstå deras gömda intentioner och önskningar.
Nyttan i kombinationen med mindscapes är kort och klar, den personliga intelligensen
kan berikas med en utökad repertoar av människotyper. Om vi inte vet att det finns såna
skillnader som mindscapesteorin beskriver, så tror jag inte att vi kan särskilja dessa
tankemönster. Eller, om vi skulle kunna det, så tror jag inte att vi skulle kunna sätta
fingret på vad skillnaden är, utan snarare lämnas åt misstanken att orsaken är något
bakomliggande.

Även gruppdynamiska teorier skulle kunna berikas med mindscapeskonceptet. Ett
exempel är Schutz (1958) FIRO-modell, som beskriver en nybildad grupps
utvecklingsstadier. I fas 1 är medlemmarna försiktiga och tveksamma, och när de
bestämt sig för att de kan vara en grupp inträder fas 2 som kan beskrivas som konstlad
gemytlighet, eller lugnet före stormen. Medlemmarna vill fortfarande vara varandra till
lags, men börjar känna sig mer hemmastadda och engagerade. I nästa fas går
engagemanget så långt att påtagligt aggressiva konflikter uppstår, oftast angående
kunskap, kompetens och ledarskapet. Fas 4 är liksom fas 2 ett övergångsskede där
turbulensen i fas 3 har stabiliserats, lugnet efter stormen så att säga. Fas 5 är när
gruppen fungerar bra utifrån överenskommelserna som gruppen nådde i slutet av fas 3.

Med mindscapesglasögon kan vi beskriva processen på följande sätt. I fas 1 går
medlemmarna in med sina preferenser, men döljer dem eventuellt enligt metoderna a-e
beskrivna ovan, för att känna sig fram till vad som är accepterat i den här gruppen. En
inbillad eller verklig norm för nystartade grupper följs av kulturella eller samhälleliga
överlevnadsskäl. När stämningen har känts av börjar personerna känna sig trygga och
agera efter sin egen mindscapetyp. Gruppen träder därifrån stegvis in i den stormiga fas
3, varpå medlemmarna betraktar varandra som ologiska och illojala mot
gruppbildningsnormen i fas 1, som alla egentligen hade en egen uppfattning om.
Eftersom vad som anses vara sunt förnuft skiljer sig epistemologiskt mellan
medlemmarna, är konflikten ett faktum. Fas 4 och 5 nås exempelvis genom att en stark
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H-mindscape dominerar de andra själv eller med hjälp av en H-majoritet, och befäster
hierarkiska positioner och roller. En grupp med bara S-mindscape reder ut sina
relationer på ett sätt som gör att det råder balans mellan allas viljor. Troligtvis väljs
ingen ledare i en grupp bestående av endast S-mindscape. En I-mindscape stannar kvar
till slutfaserna, såvida det finns något i gruppen som ligger i linje med personens eget
intresse. Möjligtvis lämnar den starka I-typen gruppen i ett tidigt skede, om den stöter
på något som strider mot dess värderingar, till exempel en H som försöker beordra I att
göra något. En G-mindscape spenderar troligtvis sin tid på att reda ut vilka heterogena
förmågor som finns i gruppen, för att finna sätt att nyttja alla på genererande sätt.
Insatsen är givetvis inte förväntad att leda till en särskild position. Genom att se
processen genom mindscapesglasögon tror jag att konflikterna, likväl som de
fungerande elementen och processerna, i fas 3 lättare kan urskiljas och användas för att
passera den stormiga fasen smidigare och snabbare. Viktigt att påminna sig själv om vid
reflekterande över hur mindscapes kan berika gruppdynamik på det här sättet är att det
inte finns något inbyggt i teorin som säger vilket mindscape som är bäst. Det finns inget
mindscape som automatiskt dominerar och kontrollerar den stormiga fasen, en
organisation eller ett samhälle. Dominans kan komma från andra komponenter som
frekvensskillnader och personlighet i kombination med mindscapetyp(er).

Mindscapes verkar alltså vara en användbar teori i många avseenden, men givetvis har
kritik mot den har framförts av flera. Kursh (1980) är mycket skeptisk till att kunskap
saknas angående huruvida en individs mindscape formas tidigt och består, eller om
preferensen kan ändras någonstans i livets senare skede. Maruyama (1980) har dock
aldrig gjort några anspråk på att sista ordet är sagt angående detta, eftersom forskning
på området fortfarande pågår. Än så länge finns det inte en helt säker metod att testa en
persons logiska preferens, vilket givetvis gör det besvärligt att uttala sig om huruvida
mindscapetypen befästs tidigt, sent eller om den kan ändras. Författaren anser att det
egentligen inte spelar någon roll, det viktiga vid användandet torde vara att hålla koll på
vilket mindscape en person agerar utifrån i den situation och vid det tillfälle där det är
intressant. Det kan ju exempelvis tänkas att en persons beteende domineras av ett
mindscape offentligt och ett annat i privata situationer. Om någon råkar ut för något
omvälvande så att preferensen ändras, så är det bara att ta hänsyn till det och fortsätta
därifrån.

En viktig synpunkt vad det gäller beräknande av framtida beteende är huruvida en
person verkligen håller sig till sin egen typ i alla lägen. Kronenfeld (1980) tror inte att
en person kan definieras så tydligt att beteendet genomsyras av ens mindscape i den
utsträckningen. Viktig kommentar, men Kronenfeld verkar ha missat att en person
utifrån teorin inte klassificeras distinkt, utan att det är den dominerande preferensen som
till störst del ligger till grund för vad personens framtida beteende skulle kunna baseras
på. Maruyama (1980) beskriver tydligt att blandningar förekommer och att personen
kan beskrivas som en koordinat i en fyr- och liksidig pyramid, med reservationen att
denna liknelse är för statisk och reducerar teorins innehåll om det fokuseras för mycket
på den förenklingen. Om blandningen innebär att personen har två ungefärligt lika
starka preferenser är detta dessutom snarare en fördel, eftersom de personerna kan verka
som medlare och tolkar mellan grupper och samhällen som domineras av olika
mindscapetyper. Personligen anser jag att ett till synes inkonsekvent handlande blir
besvärligt om det nu skulle gå att använda spelteori för att matematiskt predicera
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beteende och prestationsstil. För att det ska fungera behöver därför varje persons
preferenser noggrant studeras innan någon predicering kan ske. Vidare kan vi inte nöja
oss med den preferens vi hittat, utan vi måste kontinuerligt följa upp beteendet för att
upptäcka eventuella förändringar. Gör vi detta på grundligt sätt tror jag att Kronenfelds
kritik kan visa sig vara riktigt användbar som återkommande tankeställare. Den stjälper
dock inte teorins potential, som jag ser det.

Kamau (1980) har kritiserat att Maruyamas (1980) anspråk på att mindscapetyperna
existerar globalt utan att bygga sina slutsatser på ett globalt representativt urval av
folkslag. Om teorin ska kunna användas utifrån resonemang som heterogramanalysen
och befintligheten av samtliga frekventa typer är det naturligtvis viktigt att fästa
avseende vid Kamaus kritik. Vi kan också vända på problemet och fråga oss, vilka
andra logiska tankemönster skulle kunna finnas? Detta är en svår filosofisk fråga att
besvara eftersom mindscapetyper skiljer sig epistemologiskt, inte mäts på samma skala
och inte går att stoppa in en fyrfältstabell. Nästa mindscape att upptäcka skulle alltså
behöva representera ett helt nytt logiskt system, och det verkar vid närmare eftertanke
inte vara det lättaste. Tills vidare tror jag därför att vi kan nöja oss med H, I, S och G.

Maruyamas (1980) mindscapes kan utifrån jämförelser med Harveys (1966) fyra system
anses ha relativt starkt stöd. H, I, S och G respektive system 1, 2, 3 och 4 presenteras i
tabell 2. Då beskrivningarna av mindscapes kan bli hur många som helst presenteras
endast ett urval. Teorierna har utvecklats av Harvey och Maruyama utan vetskap om
varandras arbeten, tills de möttes av en slump och upptäckte att deras teorier liknande
varandra.

Tabell 2. Jämförelse av utvalda mindscapesdrag (Maruyama, 1980) och Harveys
(1966) fyra system.

Mindscape System

H En sanning, hierarkisk,
rollklassificering

Absolutism, positiv inställning
till auktoritet, stark identifiering
med sociala roller och
statuspositioner

1

I Oberoende, individualistisk Låg tillit till auktoriteter,
vägrande av socialt accepterade
riktlinjer, undvikande av
beroende

2

S Liknar inte system 3 till
någon större grad

Manipulering av andra, får
saker att hända utan att behöva
utföra dem, accepterar sociala
normer

3

G Genererande, interaktiv,
utvecklande, söker
amplifierande nätverk för
ökad differentiering

Hög självskattning trots
avvikande från normer, mycket
differentierad och integrerad
kognitiv struktur, flexibel,
kreativ och relativ

4
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Ur ovanstående resonemang följer att teorin om mindscapes tycks ha en god potential
att ge ökad kunskap om individers beteende, både individuellt och i grupp. Med god
kunskap om hur en person tänker och beter sig, vilka värderingar och drivkrafter den
har, ligger det nära till hands att även anta att prediceringar med hjälp av mindscapes
skulle kunna ge en klarare bild av framtida organisationsbeteende.

Syftena med föreliggande undersökning var att fördjupa kunskapen om hur mindscapes
kan bidra till förbättrad beteendepredicering, fortsätta utvecklingen av det svenska
mindscapestestet jag påbörjade tidigare (Lundgren, 2004) och granska giltigheten i
teorin ytterligare.

M e t o d

Undersökningsdeltagare

Urvalet utgjordes av 77 personer, varav 27 män och 50 kvinnor mellan 19-59 år
(M=28,4, SD=7,7). Efter exkludering av inkompletta svar baserades analyserna på 70
personer. Svarsfrekvensen var 90,1 %. Lämpliga testpersoner för ett framtida
rekryteringstest ansågs vara studenter nära examen och personer i arbetslivet. Eftersom
det inte går att avgöra i förväg vilka studenter som var nära examen, tillfrågades alla
testpersoner om sin postgymnasiala utbildningstid. I genomsnitt hade deltagarna
studerat 2,7 år (SD=2,2) efter gymnasiet.

Material

Materialet som användes var ett egenutvecklat formulär som bestod av två testdelar.
Försättsbladet gav testpersonerna information om studiens syfte, villkoren för
deltagande och vad insamlade uppgifter skulle användas till. På försättsbladet ställdes
även ett antal bakgrundsfrågor. Del 1 innehöll instruktioner för del 1 samt 65
påståenden. För varje påstående ombads testpersonerna att skatta deras medhåll på en
fyrgradig skala. Utgående ifrån att en persons mindscapepreferens gör sig gällande i
många olika situationer om preferensen är stark, valdes beskrivningar från flera olika
områden (Maruyama, 1978; Maruyama, 1980) för att ge indikationer om rådande
preferens från flera perspektiv. Samtidigt skulle det innebära en svårighet att se hur
frågorna hängde ihop, det vill säga: minska risken för fusk. Del 2 bestod av uppgiften
att anlägga en trädgård genom att rita den precis som testpersonen själv skulle vilja ha
den. Testpersonen skulle sedan förklara och förtydliga sitt upplägg med egna ord.
Tanken med detta var att möjliggöra en kvalitativ bedömning av vilket mindscape som
inverkade dels genom den grafiska dispositionen och dels genom förklaringen av
upplägget, eftersom en motivering gör att mindscapetypen framträder ännu tydligare
(Maruyama, 1994). Testdel 1 och 2 presenteras i bilaga 1.

Utfallet av del 2 var tänkt att jämföras med resultatet av del 1, för att ge indikationer på
hur väl testresultatet kan förutspå beteende. Del 2 var inte menat att vara en del av det
framtida testet.
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Procedur

Testtillfällena genomfördes i lugn miljö där testpersonerna fick den tid de behövde,
framför allt för att skapa rum för kreativitet i del 2. Den enda information som gavs till
testpersonerna var informationen och instruktionerna i formuläret.

Påståendena faktoranalyserades i flera steg. Först analyserades påståendena som skulle
mäta H, I, S och G var för sig. De frågor som laddade högt i den största faktorn
analyserades ännu en gång för att se att de fortfarande laddade högt inom en och samma
faktor. Endast de frågor som fortfarande laddade i samma faktor behölls. Sedan
analyserades samtliga återstående påståenden. Principal axis faktoranalys med oblimin
rotation användes i samtliga fall.

Samband mellan kön, ålder och mindscapetyper beräknades med Pearsons koefficient
(tvåsidig prövning). Mindscapetypernas reliabiliteter beräknades med Cronbach alpha.

Baserat på de frågor som blev kvar efter faktoranalyserna beräknades för varje
testperson en medelpoäng i respektive mindscape. Individens högsta medeltal ansågs
indikera personens mindscapetyp. I de fall där flera medeltal var lika höga ansågs
personen vara en blandning av alla med det högsta värdet.

Tolkningarna av trädgårdsprestationerna baserades i Maruyamas (1980) beskrivningar
av respektive mindscapes estetiska preferenser och grundläggande principer.
Tolkningarna tilläts resultera i blandningar av typer när det ansågs vara lämpligt. För att
undvika styrning gjordes tolkningarna innan analyserna av medeltalen från del 1.

Den prediktiva validiteten i del 1 undersöktes genom att matcha resultat från del 1 och
2. När resultatet av del 1 stämde med tolkningen av del 2 räknades detta som en träff, i
annat fall var det en miss. Eftersom både del 1 och del 2 tilläts resultera i blandningar
räknades exempelvis resultatet H (från del 1) och tolkningen HG (från del 2) som en
miss. Antal rätt och fel räknades för varje mindscapetyp och blandning som funnits och
skillnaden prövades med χ2-metoden.

R e s u l t a t

Principal axis faktoranalys med oblimin rotation av påståendena riktade mot respektive
mindscapetyp föll ut i en faktor vardera innehållande ett antal påståenden. Faktorerna
som föll ut analyserades sedan tillsammans. I tabell 3 presenteras de fyra faktorer och
samtliga påståenden som slutligen erhölls.
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Tabell 3. Faktoranalys* av de påståenden som avsetts mäta H-, I-, S- och G-
mindscape (Listwise n=70).

Svarsalternativ H I S G h2

Alla människor på jorden har samma
grundläggande mänskliga behov.

.48 -.20 -.15 .31 .40

Det är naturligt att rangordna för att ta reda på
vem eller vad som är bäst.

.55 .06 .24 -.17 .41

Ansvar bör fördelas med tydliga gränser mellan
ansvarsområdena, gränser som inte ska
överskridas.

.50 .03 .06 -.03 .25

Om jag fick välja, så skulle jag umgås så lite som
möjligt med andra människor.

.02 -.40 .27 -.16 .33

Det enda jag behöver veta är det som rör mig. -.25 -.78 .16 -.04 .65
Det är effektivare att göra något själv än att
samarbeta.

.34 -.40 -.18 -.28 .47

Om jag sökte en reskamrat, skulle det vara viktigt
för mig att välja en med oväntade talanger, det
viktigaste är att vi har ett gemensamt intresse.

.27 -.55 -.09 .11 .43

Om något förändras försöker jag oftast att få
tillbaka det som var.

.07 .03 .64 .15 .38

När jag träffar vänner föredrar jag att göra samma
saker som vi alltid brukar göra.

-.05 -.14 .62 .00 .42

Jag föredrar att saker bevaras som de är,
förändring trivs jag inte alls med.

.14 .00 .62 -.25 .55

Samhället består av individer som söker nya
vägar att samspela.

-.10 .07 -.21 .49 .38

Det är naturligt att människor som arbetar
tillsammans ska ta ansvaret att bidra till
förbättringar för alla inblandade.

-.18 -.02 .10 .65 .45

Var och en bör ta det gemensamma ansvaret att
bidra till förbättringar på olika områden.

.20 .053 .038 .69 .48

Egenvärde 1.32 1.58 1.70 1.74
Procent av variansen 13.0 8.1 25.2 9.6

Faktorkorrelation H I S
I -.24
S .04 -.12
G -.09 .16 -.25

* Principal axis faktoranalys med oblimin rotation.
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Tabell 4. Korrelationer, medelvärden, standardavvikelser och reliabilitetsestimat
(Cronbach alpha) för kön, ålder och mindscapetyper (Listwise n=70).

Variabel 1 2 3 4 5 6 M SD Alpha

1 Kön* 1.0 1.64 .48 -
2 Ålder -.31*** 1.0 28.2 6.9 -
3 H -.19 .21 1.0 2.63 .61 .46
4 I -.21 -.18** .30 1.0 1.93 .52 .64
5 S -.09 .03 .11 .19 1.0 1.92 .56 .68
6 G .40*** -.12 -.08 -.26** -.25** 1.0 3.20 .56 .62

* Man 1, kvinna 2.
** p≤.05.
*** p≤.01.

Av testpersonerna var 10 % H-, 4 % I-, 3 % S- och 68 % G-mindscape. Resterande
15 % bestod av blandningen HG.

Vid jämförelse av resultaten från del 1 och 2 visades fler missar än träffar. Efter
prövning med χ2-metoden visade sig skillnaden vara signifikant, χ2

4=12.44 (p≤.02).
Prediktionsförmågan anses därmed vara underkänd.

D i s k u s s i o n

Fyra faktorer med egenvärden över 1 erhölls, vilket kan anses ge stöd åt teorin. Det
finns dock några detaljer att titta närmare på innan den slutsatsen kan dras. För det
första är reliabilitetsestimatet för H mycket lågt. Nivåerna för I, S och G är likaså inte
tillräckligt höga. Detta innebär att respektive mindscapetyp har försökt mätas med
påståenden som givit en alltför gles träffbild. Innan det kan sägas att testet innehåller
bra påståenden måste alltså påståendena prövas ett antal gånger till, helst med fler
testpersoner för ökad stabilitet i estimaten. Ett annat sätt att hantera detta är att justera
formuleringarna i påståendena så att de på något sätt närmar varandras innebörder. Rent
översättningsmässigt kan troligtvis mycket göras, eftersom utgångspunkten var en
akademisk engelska som sannolikt inte fungerar i det större urval som krävs för att höja
kvalitén på testet. På motsvarande sätt skulle innebörden kunna vara svåråtkomlig för en
och samma översättare, eftersom den kvalitativa aspekten i varje mindscape kan
reduceras i samklang med översättarens egen preferens. Den risken är kanske inte så
stor, eftersom jag tror att de fyra typerna kan förstås intellektuellt och analyseras utifrån
det perspektivet i lugn och ro.

Ett ytterligare problem med transformeringen av teoribeskrivning till påstående kan vara
att en beskrivning ibland kan verka vara två olika saker. Vi tar exemplet som trots detta
blev kvar efter faktoranalyserna: Om jag sökte en reskamrat, skulle det vara viktigt för
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mig att välja en med oväntade talanger, det viktigaste är att vi har ett gemensamt
intresse. Det här är i teorin en sammanhängande beskrivning av hur en I-mindscape
skulle välja en reskamrat. Jag lade märke till att flera testpersoner kommenterade att
detta verkade vara två påståenden, men låt oss ta en närmare titt på problematiken steg
för steg. 1) Oväntade talanger; det oväntade är något en I-mindscape föredrar. 2)
Gemensamt intresse; det är det enda som en I är intresserad av när det gäller att
interagera med någon annan. Gemensamt intresse kan givetvis accepteras av H, S och G
också, men av andra anledningar. De två byggstenarna är alltså enligt teorin klara
antydningar på att det handlar om en I-mindscape. Tillsammans ger de en mer fasetterad
bild av preferensen och bör alltså locka till sig I-typer. Varken H, S eller G ser det
oväntade som något föredraget, vilket således skulle kunna innebära att dessa såg
påståendet som tudelat. Risken med detta är att H, S och G tar till sig den ena delen och
stryker den andra, antingen rent fysiskt med pennan eller mentalt, för att sedan ta
ställning till den del de tycker är intressant.

I övrigt verkar de kvarvarande påståendena inte märkliga på något sätt utan kan anses ge
en kortfattad beskrivning av respektive mindscape. Utifrån teorin att illusoriska
överenskommelser är en stor risk kan vi dock ana att flera av dessa påståenden kan
accepteras av flera. Svårigheten i detta grundas i behovet vid enkätkonstruktioner att
skapa korta, entydiga påståenden som inte spretar så mycket att de faller isär eller börjar
tillhöra faktorer de inte avsett att mäta. I samband med mindscapes är det däremot
föredraget, eller till och med en nödvändighet att formulera påståenden som indikerar
motivet till eventuellt instämmande. Med detta kan vi analysera den något märkliga
fördelningen av mindscapetyper. Vi kan utan större ansträngning resonera oss fram till
att G inte är mest frekvent förekommande i Sverige. Med tanke på kulturen här och
urvalet, till största delen universitetsstudenter, kan det tänkas att det är H som regerar.
Hur kan det då komma sig att de flesta blev G-mindscape i testet? En antydning kan
finnas i resultatet att alla uppmätta blandningar var HG. Vi kan sedan titta närmare på
påståendena som skulle mäta G.

Samhället består av individer som söker nya vägar att samspela; kan vi tänka oss att en
H skulle hålla med om detta? Givetvis. Samspel kan uttryckas i vilken form som helst,
en H skulle dock anta att det som beskrivs här är hierarkiskt ordnat, kanske kan det ses
som ett medel för att nå högre i någon hierarki eller leda till en bättre position på
markanden. Nya vägar kan förklaras med samma motiv. Svagheten i påståendet ligger i
avsaknad motivering och tydlig markör för att visa på att det är själva samspelet och det
nya som det viktiga, inte vad det används till. Det går att analysera detta mer, men
poängen att en H kan skatta medhåll är redan tydlig. Det är naturligt att människor som
arbetar tillsammans ska ta ansvaret att bidra till förbättringar för alla inblandade;
vilken organisation eller grupp skulle inte hålla med om detta? Vi kan ana att I och S
inte håller med lika starkt som H och G, med anledning av S-typens preferens för
bevarande och I-typens individualistiska karaktär. En H skulle däremot kunna hålla med
utan svårighet. Påståendet Var och en bör ta det gemensamma ansvaret att bidra till
förbättringar på olika områden är lite knepigare. Det här låter tillräckligt bra för att
ingen skulle säga nej, men vad är egentligen ett gemensamt ansvar för en H, I, S och en
G? Olika saker troligtvis. För en I kanske det inte finns något gemensamt ansvar på det
här sättet. För en G handlar det om den genererande processen i sig, en icke-hierarkisk
heterogen sammansättning som bara ökar och ökar på alla sätt som det går. För en H
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kan det handla om förbättringar inom varje ansvarsområde. Det finns inget i påståendet
som en H inte skulle kunna hålla med om. Ett liknande påstående är Ansvar bör
fördelas med tydliga gränser mellan ansvarsområdena, gränser som inte ska
överskridas. Det avsågs att mäta H och verkar också göra det. Det handlar i princip om
samma situation, men påståendet innehåller en restriktion vad det gäller interaktionen
och genererandet bortom gränser som avsågs finnas i det senaste G-påståendet. Om en
H var tvungen att rangordna de här två påståendena, vilket H också gör med lätthet, är
min gissning att G-alternativet skulle hamna på plats nummer ett. Om vi vidgar våra
gissningar angående vilket mindscape som torde dominera i Sverige kan vi med
anledning av det studentrika urvalet ta läroböcker i beaktning. Hur stor del av sidorna
finns kvar om vi tar bort det normativa innehållet, kategoriseringar, rangordningar,
normalfördelningstänk, fyrfältstabeller och annat H-karaktäristiskt tänkande? En sådan
undersökning torde ge slutsatsen: en mycket liten andel. Utifrån det här resonemanget
kan vi dels förklara de låga reliabiliteterna och dels anta att åtminstone G-alternativen
behöver redigeras till att innehålla element som en H-mindscape absolut inte skulle
hålla med om. Det här behöver göras innan vi kan dra slutgiltiga slutsatser om teorins
giltighet eller huruvida det handlar om en G-bias.

Innehållsvaliditeten är sannolikt låg, på grund av ovanstående resonemang.
Kriterievaliditeten är utifrån samma resonemang svår att bedöma, eftersom den i princip
är ointressant så länge någon testdel inte är dugligt användbar, det vill säga att
reliabiliteterna är för låga. Dessutom finns det inget reliabilitetsestimat alls för del 2.
Om vi trots detta ska ge en antydan till den prediktiva validiteten, så kan vi säga att
prövningen med χ2-metoden visat att den inte är godtagbar. Urvalet spelar också en stor
roll. För att ett mindscapestest ska vara användbart av organisationer i Sverige krävs ett
representativt urval därur, vilket inte åstadkommits i den här undersökningen. Att notera
vid en validitetsstudie som denna är också: varför blev inte de andra påståendena kvar?
Förutsatt att mina översättningar från akademisk engelska till vardagligare svenska var
skapligt bra, anser jag att betydligt fler påståenden borde ha fallit in under faktorerna i
det slutliga resultatet. Är det acceptabelt att nöja sig med att tretton av 65 påståenden,
visserligen inordnade i faktorer, blev kvar, när alla 65 gäller enligt teorin? I princip
skulle jag säga nej vid validering av teorin, men av praktiska skäl kan jag tänka mig att
det räcker och skulle vara användbart, såvida de i framtiden kan visa på god
begreppsvaliditet och korrelera väl med det framtida beteendet.

Vissa korrelationer mellan faktorer och demografiska variabler fanns vara signifikanta,
men på grund av den bristande kvalitén med avseende på reliabilitet och validitet kan de
inte anses ligga till grund för någon klar slutsats. I anknytning till mindscapes som
typologi eller relationologi kan vi notera att endast G har ett överlapp med I och S. Hur
vi ska ställa oss till detta är oklart. Enligt teorin (Maruyama, 1980) är H, I, S och G
epistemologiskt och kognitivt/kogitativt åtskilda, medan de samtidigt relaterar till
varandra, men inte går att mäta på samma skala. Inte heller kan något mindscape sättas
som motpol till något annat. En tolkning skulle kunna vara att en person kan bedömas
bestå av en särskild sammansättning mindscapetyper. Någon av dem är dominerande,
varför vi förenklat kallar den personen för exempelvis H-mindscape. Styrkan, om vi så
vill, av H-karaktär kan relateras med preferenser för de andra tankesätten och berika
personbeskrivningen till HI. Att kalla någon för HI är inte svårt, eftersom vi kan
upptäcka karaktärsdrag från både H och I hos en person. Om vi håller fast vid den
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statiska, oöverlappande kategoriseringen så vore detta omöjligt rent epistemologiskt.
För att möjliggöra en sådan bedömning måste vi alltså anta att H och I relaterar till
varandra på något integrerat sätt. Beroende på vilket mindscape vi bedömt vara mest
gällande, kan vi placera den ena bokstaven till vänster om en annan. Beroende på
ordningen kan vi sedan ge en rikare beskrivning av personen, än om vi hade fokuserat
på att ordna till tabellen så beskrivningarna av mindscapetyperna var helt icke
överlappande. Jag tror att typerna kan ses som ortogonala i sig, men att de med lätthet
kan relateras oblimint till varandra när starka preferenser för fler än ett mindscape
upptäcks.

Jämfört med den tidigare studiens (Lundgren, 2004) del 2, lockade trädgårdsritandet
fram fler signaler att tolka. Dock kan den kvalitativa prediktionsdelen utökas för ännu
tydligare tolkningar. Eventuellt kunde den kvalitativa delen vara den första uppgiften,
då den kräver en lite större ansträngning än att sätta ett kryss i en ruta. Jag kan tänka
mig att slarvfaktorn kan minskas då och i sin tur leda till ännu tydligare signaler.

Efter att ha genomfört två validitetsstudier på olika sätt drar jag slutsatsen att kortare
stickprov som de har varit, inte är tillräckligt för att komma fram till något konkret. Jag
föreslår nedanstående undersökningsform för att få tydligare och pålitligare resultat.
Först senare kan vi undersöka mindscapesteorins fulla potential, utöver det teoretiska
resonemang jag förde inledningsvis.

Som nästa steg i validering av och testutveckling för mindscapes föreslår jag följande
procedur. Först en noggrann kvalitativ bedömning av testpersonerna genom individuella
intervjuer, observerade gruppövningar och individuella kreativitetsuppgifter. När
testpersonerna bedömts som tillräckligt observerade för att bestämma deras preferenser,
påbörjas fas två. Där får testpersonerna svara på en enkät endast bestående av påbörjade
meningar. Uppgiften blir att formulera slutet av meningarna, inklusive motivering till
varför testpersonen tycker så. Meningssluten selekteras sedan inkrementellt i enlighet
med mindscapesteorin och de tidigare kvalitativa bedömningarna av testpersonernas
preferenser. Alternativt kan det räcka med återkommande avslutningar om de går att
korrelera med gällande mindscapedominans. Varje komplett mening som går att
likställa med innebörden i mindscapesteorins kvalitativa aspekter behålls och dessa
meningar sätts sedan ihop till ett kvantitativt test. Som variant av att använda
inkompletta meningar kan påståenden baserade i mindscapesteori presenteras varpå
testpersonerna ombeds berätta vilka tankar och motiveringar som skulle få honom eller
henne att hålla med. Slutligen faktoranalyseras de definitiva påståendena fram. Detta
skulle bidra till stöd eller icke stöd för teorin som sådan.
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Deltagare nr:                          

INFORMATION OM UNDERSÖKNINGEN OCH TESTET

                                                                                                                                                 

Den här undersökningen är tänkt att vara ett steg i utvecklingen av ett test.

Syftet med testet är att ta reda på hur människor ser på saker och hur de

agerar i allmänhet. Din uppgift är att svara på hur följande påståenden

stämmer överens med dig. Ditt deltagande är frivilligt. Om du någon gång

under testet känner att du inte vill vara med längre, är du fri att avbryta ditt

deltagande utan att förklara varför. Personuppgifter hålls hemliga, vilket

innebär att ingen information som kan identifiera dig kommer att lämnas ut

till någon utanför projektet.

                                                                                                                                                 

Är du  Man

 Kvinna

Vilket år föddes du? 19.............

Vilken utbildning har du? ...............................................................................................

Har du studerat efter gymnasiet? Om ja, hur länge (antal poäng eller år)?................................

Vilket är ditt yrke? ...............................................................................................

Om du är student, vilket ämne studerar du nu? ........................................................................

Vilket yrke har du mest erfarenhet av? ....................................................................................



Bilaga 1

Deltagare nr:                          

                                                                                                                                                 

INSTRUKTION

Del 1

Det finns inga rätt eller fel svar på de här frågorna. Dina svar är avsedda att hjälpa till att visa
hur du brukar göra och se på saker.

Markera hur väl varje påstående stämmer överens med dig.
Svara så snabbt du kan.
Strunta i vad andra skulle tycka.
Om du tycker att ditt svar beror på hur situationen är, beskriv vad ditt svar beror på.
Besvara alla frågor.
                                                                                                                                                 

Påstående Stämmer

inte alls helt
1 2 3 4

1 På min fritid träffar jag helst gamla vänner.
2 När jag vill ha något av någon, och inte får det, försöker jag

kompromissa.
3 När en person har betett sig på ett särskilt sätt i flera situationer

vet jag hur den personen är.
4 Jag föredrar att ta dagen som den kommer, i stället för att

planera den i förväg.
5 Om det finns ett bästa sätt att göra något, så är det bäst för alla.
6 Om jag fick välja, så skulle jag umgås så lite som möjligt med

andra människor.
7 Jag är en tävlingsmänniska.
8 Jag trivs inte av att behålla något som det är, utan föredrar att

allt förnyas hela tiden.
9 Att vara social är att umgås och prata om något lättsamt som vi

alla känner till.
10 Det enda jag behöver veta är det som rör mig.
11 Naturens balans måste bevaras precis som den är, om vi dödar

djur eller insekter förstör vi naturen.
12 Privatliv och äganderätt är inte så viktigt, eftersom samspel med

andra gör att alla vinner.
13 Det är effektivare att göra något själv än att samarbeta.
14 Den starkare bör bestämma över den svagare.
15 Om något är sant, så är det bara det som är sant, inget annat.
16 Man kan aldrig veta vad en person kommer att göra i en

särskild situation.
17 Poängen med att träffa andra människor är att skapa nya

kontakter för att hitta nya sätt att umgås.
18 Om något förändras försöker jag oftast att få tillbaka det som

var.
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Påstående Stämmer

inte alls helt
1 2 3 4

19 Jag tror att universum är helt slumpmässigt uppbyggt, därför är
det en illusion att tro att vi kan förutspå vad som kommer att
hända med universum i framtiden.

20 Alla människor på jorden har samma grundläggande mänskliga
behov.

21 Jag satsar gärna, om jag får något tillbaka.
22 Om jag sökte en reskamrat, skulle det vara viktigt för mig att

välja en med oväntade talanger, det viktigaste är att vi har ett
gemensamt intresse.

23 I en grupp bör ansvar tas gemensamt av alla, varje medlem tar
ansvar för det som behövs göras för att jämvikt ska råda.

24 Det är värdelöst att lära sig något om sånt som jag inte behöver
veta.

25 Ingenting händer av en orsak, händelser uppstår spontant.
26 När jag kontaktar andra människor på min fritid, söker jag mig

oftast till främlingar för att utbyta idéer.
27 Otydlighet är basen för all utveckling.
28 När ett beslut innebär att en minoritet får det svårare så bör

minoriteten omgående kompenseras för detta.
29 När jag vill ha något av någon, och inte får det, försöker jag få

det av någon annan.
30 Jag tror att universum är uppbyggt på ett särskilt och stabilt sätt

som gör att vi kan förutspå när något speciellt kommer att
inträffa.

31 Planering bör skötas av de som verkligen kan ämnet i fråga.
32 Varje människa bör vara oberoende.
33 Kunskap är hur bitar av information relaterar till varandra,

kunskapen finns i relationen mellan bitarna.
34 Byggnader behöver inte byggas för att bestå, utan kan i stället

förnyas lite då och då med reparationer och nya material.
35 Samhället består av individer som söker nya vägar att samspela.
36 Det är onaturligt att försöka bevara omvärlden som den är,

eftersom den förändras hela tiden.
37 Alla måste få inreda sina rum efter sina egna speciella behov

istället för generella syften som att ett sovrum alltid ska vara
bara ett sovrum.

38 Allmän kunskap är viktigare än kunskap om det specifika.
39 När jag umgås med andra vill jag helst vara med de som är som

jag.
40 Om miljön ska förbättras måste industrierna minska.
41 Hur en person beter sig är helt beroende av den sociala

situationen.
42 Det är naturligt att människor som arbetar tillsammans ska ta

ansvaret att bidra till förbättringar för alla inblandade.
43 Hus bör byggas så att de lätt kan byggas om, byggas ut eller

delvis rivas allt efter nya behov.
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Påstående Stämmer

inte alls helt
1 2 3 4

44 Integritet är att alltid göra som jag själv tänker och tycker,
oavsett vad andra tycker om det.

45 När något byggs ska det hålla för en mycket lång framtid.
46 Beslut bör fattas av majoriteten eller experter.
47 Om jag sökte en reskamrat, skulle det vara viktigt för mig att

välja en som är olik mig, det viktigaste är att vi kan lära oss av
varandra och växa i varandras sällskap.

48 Jag tror att allt i universum sitter ihop på något sätt, så att om
universum förändras så återställs det ursprungliga läget av sig
själv.

49 När jag träffar vänner föredrar jag att göra samma saker som vi
alltid brukar göra.

50 Allt är unikt och kan inte relateras till något annat.
51 Det är inte viktigt för mig att bevara något som det är.
52 På arbetsplatsen, anser jag att alla på samma position borde ha

likadana arbetsplatser.
53 Sköt dig själv och strunta i andra, så blir allt bra.
54 Rum bör inredas med flyttbara möbler och flyttbara väggar så

rummen kan anpassas efter föränderliga behov.
55 För att förstå vad något betyder måste vi förstå hela situationen.
56 Det är naturligt att rangordna för att ta reda på vem eller vad

som är bäst.
57 Ansvar bör fördelas med tydliga gränser mellan

ansvarsområdena, gränser som inte ska överskridas.
58 Om alla odlade sin egen potatis skulle det inte finnas några

miljöproblem.
59 Jag tror att universum inte är stabilt, utan växer och förnyar sig

själv på alla sätt och vis.
60 Jag föredrar att saker bevaras som de är, förändring trivs jag

inte alls med.
61 På arbetsplatsen, anser jag att de anställdas placering borde

anpassas till hur samarbetet med arbetskamraterna ser ut.
62 Rum ska möbleras beroende av sina specifika syften, till

exempel ska ett kök möbleras med matbord, stolar med mera
och bara användas som kök.

63 Var och en bör ta det gemensamma ansvaret att bidra till
förbättringar på olika områden.

64 För att kunna hantera vår omvärld måste vi kategorisera våra
intryck.

65 Om någon vinner så förlorar någon annan.
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INSTRUKTION

Del 2

Den här delen testar din kreativitet. Tänk inte på vad andra skulle tycka, utan ta chansen att
fritt få uttrycka dig själv!
                                                                                                                                                 

Din uppgift är att anlägga en trädgård precis som du skulle vilja ha den. Det finns inga

begränsningar i storlek eller kostnader. Du har friheten att helt och hållet själv välja hur

trädgården ska vara anlagd.

Några exempel på vad som skulle kunna finnas i en trädgård: blommor, träd, damm, lampor,

buskar, murar, stenplattor, trätrallar, stenar, gräs, grus, asfalterade gångar, bänkar, statyer,

lusthus, bäck, fågelbad, bord, stolar, grind, hus.

Rita din trädgård i rutan på nästa sida.
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Beskriv nu några av dina tankar kring upplägget med ord. Du kan också förtydliga något i din

ritning om du själv tycker att det är nödvändigt, exempelvis vilka färger du har tänkt dig. Bry

dig inte om grammatik eller stavning.
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Om du är intresserad av resultatet av undersökningen, skriv din e-postadress

nedan. Den här sidan kommer att separeras från dina svar för att ingen

utomstående ska kunna få reda på vad du svarat.

                                                                                                                                                 

E-postadress: .....................................................................................................

Tack så mycket för din medverkan!


