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Förord 
 
Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till alla de människor som har varit delaktiga till denna 
studie på ett eller annat sätt. Ett stort tack till Lotta Andersson på Sparbanken Rekarne 
Eskilstuna för att vi fick tillgång till organisation och för all den stöttning som du gett oss 
under denna process, utan dig hade detta inte varit möjligt. Vi vill även rikta ett stort tack till 
alla de respondenter som tagit sin tid att delta i denna studie.   
 
Vi vill också tacka vår handledare Erik Lindhult och Peter Selegård för den konstruktiv kritik 
och vägledning vi fått under skrivprocessen. Ett varmt tack till Bengt Köping Olsson som 
också hjälpt oss med tips och tricks under skrivprocessen. 
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Sammanfattning/Abstract  
Datum: 2018-05-02 
 
Nivå: Kandidatuppsats för innovationsteknik 
 
Institution: Akademin för innovation, design och teknik, IDT, Mälardalens Högskola 
  
Författare: Ylva Pettersson & Tilda Nordin 
 
Titel: Mindfulness och Perspektivtagande ur ett innovationsperspektiv 
 
Handledare: Erik Lindhult 
  
Forskningsfråga: 
Finns det ett positivt samband mellan individens nivå av kreativitet/mindfulness och 
individens nivå av empati?  
  
Hypotes: 
A: Empati och mindfulness/kreativitet korrelerar positivt.  
B: Empati och mindfulness/kreativitet ökar flow synchronization och bidrar till innovation i 
grupp. 
  
Syfte: Syftet med denna undersökning är att undersöka om det finns en eventuell korrelation 
mellan en individs empatiska nivå och individens kreativa förmåga. Syftet är vidare att 
undersöka om individers mindfulness och perspektivtagande förmåga underlättar det kreativa 
arbetet i grupp, för att främja det innovativa arbetet.  
  
Metod: Studien har utgått ifrån en kvantitativ metod där två̊ öppna intervjuer (samtal), tre 
enkätundersökningar samt en workshop har använts till studiens empiriska syfte. 
Litteraturstudier och sökningar i MDH:s databaser har bidragit till den teori som studien 
grundar sig i. Dessutom har samtal med kunniga på området genomförts.    
  
Slutsats: De slutsatser som kan dras från denna studie är att mindfulness och 
perspektivtagande (empati) inte korrelerar positivt med varandra utan att det snarare finns 
tendenser till ett samband mellan de två. Dessutom har mindfulness och perspektivtagande 
tillsammans en positiv effekt på flow synchronization under en gruppuppgift. Dock så 
behöver dessa resultat styrkas då denna undersökning varit begränsad i sina möjligheter.  
  
Key Words: Kreativitet, empati, mindfulness, mindlessness, flow, group synchronization, 
innovation, team.  
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1. Inledning  
I detta kapitel beskrivs studiens bakgrund, problembakgrund, syfte samt forskningsfråga och 
hypotes.   

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Sparbanken Rekarne 
Sparbanken Rekarne vill identifiera sig som en flexibel innovativ och framåtsträvande bank. 
Banken har som mål och värdegrund att vara en bank som är aktiv i samhället, som aktivt ger 
tillbaka till samhället och dessutom att hitta nya och innovativa sätt att göra detta på. Detta 
innebär ett ständigt utvecklingsarbete och på banken finns, enligt dem själva, en 
företagskultur som tillåter annorlunda idéer, tänkande och nyskapande.  I och med detta har 
ett nytt projekt uppstått. Ett innovationsteam ska inom kort startas upp på banken. Teamet ska 
bestå av både anställda, som ska arbetat heltid med projektet, och gruppmedlemmar som 
kommer att arbeta med detta på deltid, för att sedan arbeta med sina vanliga arbetsuppgifter 
under övrig arbetstid. I nuläget finns det redan kunskaper kring innovationsprocessen inom 
banken och en modell för bankens specifika process har tagits fram (Sparbanken Rekarne, 
2018). Dock uppfattas det under de första mötena som att en viss avsaknad av djup och 
förståelse kring själva gruppen finns, till exempel de mjuka processerna som kreativitet och 
vem som är bäst lämpad för att arbeta i just ett sådant team som för tillfället är under 
uppbyggnad. Detta för att teamet på ett effektivt och kreativt vis ska kunna arbeta fram 
relevanta koncept med hjälp av den redan befintliga innovationsprocessen. 

1.1.2 Tidigare forskning kring Innovationen 
Tidd & Bessant (2013) beskriver innovation som någonting som är värdefullt, nytt och en 
artefakt. Innovationens betydelse är det som innovationen leder fram till, en uppfinning eller 
idé som inte leder fram till något värde är inte en innovation. Innovation är viktigt för att ge 
långsiktiga och stabila tillväxter. Robbins (2003) menar på att innovationen inte bara handlar 
om nya idéer eller att det ska leda fram till några signifikanta förbättringar utan att det är 
själva förändringen som definierar vad en innovation är. När det kommer till innovationer 
som sker i befintliga företag och organisationer, kan en innovation vara allt från små 
inkrementella förbättringar till storslagna genombrott (Robbins, 2003). Ahmed (1998) nämner 
tyngden i innovation och definierar innovation som själva motorn som driver förändringarna. 
Han nämner också hur hög och intensiv konkurrensen är i dagens omgivning och detta leder 
till att det råder ett förändringsmotstånd som kan bli ett allvarligt problem för företag och 
organisationer. Företag måste vara med i förändringar och det går inte att skydda sig mot 
detta, utan det kan vara avgörande för företagens överlevnad. Man (2001) nämner de olika 
kopplingarna mellan innovation och kreativitet och att de används som synonymer då de 
anses att kreativitet skapar innovation. Det finns också de som anser att innovation som 
producerar kreativa idéer och inte tvärt om.  

1.1.3 Tidigare forskning kring kreativitet  
Att kreativitet är svår att definiera är tydligt när man tittar på forskning kring området, 
kreativitet är ingenting som går att ta på, samt att kreativitet betyder olika saker för olika 
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individer. Stenbergs (1985) nämner kreativitet på individnivå. Enligt Stenberg finns det 
specifika egenskaper som kreativa personer besitter, så som att de är gränslösa, intellektuella, 
estetiska, fantasifulla, beslutande, flexibla, klarsynta, frågvis, intuitiva, energiska och 
känslosamma. 
  
DiLiello och Houghton (2006) tar upp kreativa individer och svårigheten att definiera dem. I 
denna artikel förekommer olika perspektiv på kreativa individer. Kreativa personer ska 
komma med originella men ändå passande idéer. Som kontrast kommer innovation och vill 
implementera kreativa idéer som är passande för organisationen, där blir individen och det 
kreativa teamet organisationens innovation. Genom att var kreativ och ha dessa nytänkande 
idéer blir kreativitet en problemlösare. Den problemlösande aspekten bör räknas som en form 
av kreativitet. 
 
Ellen Langers (1992) teorier kring mindfulness kopplar ihop mindfulness med kreativitet på 
så sätt att denna teori behandlar hur väl en individ kan se och bearbeta information ur olika 
perspektiv och kontexter. Mindfulness och mindlessness är ett dubbelt koncept där 
mindfulness kan beskrivas som ett tillstånd av medvetenhet. Individer som är i ett sådant 
tillstånd är implicit medvetna om den kontext och det innehåll som information har. Det är ett 
tillstånd av öppenhet där nya kategorier och distinktioner kan skapas aktivt av individen. 
Mindlessness kan ses som motsatsen till detta tillstånd och innebär istället ett för högt 
beroende på tidigare konstruerade kategorier och distinktioner. Individer i detta tillstånd är 
beroende av kontexten och blir därför omedveten om ny information som omger dem och 
situationen. Mindlessness kan inträffa till exempel när information till en början verkar 
irrelevant eller när information kommuniceras från en auktoritet (Langer, 1992).   

1.1.4  Tidigare forskning kring empati  
Ordet empati används ofta som ett samlingsbegrepp för att beskriva en persons förmåga att 
leva sig in i och förstå eller känna en annan människas känslor. Dock är empati något mycket 
mer komplext som existerar på flera olika nivåer (Neumann & Chan m.fl., 2016).  
  
Empati kan finnas i större eller mindre mängder hos en individ och med största sannolikhet så 
varierar den empatiska förmågan med kön, då kvinnor statistiskt sett uppvisar mer empati än 
män. Det bör understrykas att empati och hur individer är empatiska varierar med vilken 
kultur individen befinner sig i (Neumann & Chan m.fl., 2016).    
  
Davis (1983) Interpersonal reactivity index (IRI) mäter fyra nivåer av empati hos en person. 
Perspective Taking, Empathic Concern, Personal Distress och Fantasy. Dessa kan översättas 
på svenska till Perspektivtagande (PT), Empatiska omsorg (EC), Personlig oro (PD) och 
Fantasi (FS). Alla behandlar olika områden av den empatiska förmågan och beroende på 
individen så kommer testresultatet att visa olika nivåer av empati för varje kategori. Höga 
poäng på vissa av dessa kategorier korrelerar positivt med egenskaper som extraversion och 
kan därför visa sig vara mycket viktiga i sociala situationer där individen måste sätta sig in i 
en annan människas tankar och perspektiv. Sociala förmågor som baseras på empati kan 
komma att underlätta kommunikation och förståelse under sociala interaktioner. Avsaknaden 
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eller lägre nivåer av dessa personlighetsdrag eller förmågor kan dock göra det svårare att 
kommunicera och hänger ofta ihop med introversion (Davis, 1983). 

1.1.5 Tidigare forskning kring Flow  
Den psykologiska upplevelsen som kallas flow kan framträda under utförande av en aktivitet, 
där aktivitetens svårhet matchar personens förmåga att lösa uppgiften. Flow kan 
karaktäriseras som en subjektivt obesvärad uppmärksamhet, en känsla av kontroll minskad 
självmedvetenhet och ändrad uppfattning av tid och njutning.  (Köping Olsson, Hartman, 
2018).   

1.2 Problembakgrund  
Ahmed (1998) nämner hur viktigt det är för en organisation eller företag att jobba med 
förändringsarbeten och innovation, att detta är A och O för företagets överlevnad. I dagens 
samhälle är det tydligt hur hög konkurrenskraft förändring och innovation är för företag. Om 
ett företag inte förstår vikten med att hänga med och utvecklas i de skarpa svängarna, kan det 
gå fort utför. Även om förändringar drar med sig osäkerhet och stora risker, för de också med 
sig stora möjligheter. Ett företags förmåga att förändra sig kan vara själva innovationen. 
Robbins (2003) skriver om hur team och dess uppbyggnad i förändringsarbeten är en viktig 
variabel och en stor fördel att använda sig av, framför allt för att effektivisera processerna och 
stå stadigt tillsammans i organisationen och vara i fronten av marknaden. Därav blir 
uppbyggnaden av ett team en viktig byggsten, för att förstå varje individ och dess förmåga 
samt hur dessa variabler påverkar varandra i olika kontexter, sammanhang eller 
konstruktioner.       
 
Ofta är det lätt att identifiera vilka roller som behövs för att genomföra ett förändringsarbete 
eller projekt överlag. Tidigare erfarenheter kring organisation kan underlätta när sådan 
planering genomförs. När det gäller innovativa team är det viktigt med en spridning eller 
bredd bland de individer som ska ingå i teamet. Oftast måste personer med olika erfarenhet 
inom olika områden lyckas samarbeta för att komma fram till ett resultat som fungerar på 
flera olika plan. Samarbetet måste resultera i en innovation, något som är både nytt, nyttigt 
och finns i fysisk form. Något som man kan se, höra eller ta på (Tidd & Bessant, 2013). 
  
Problem kan uppstå när den som sätter samman teamet inte bara behöver ta i akt vilka 
kompetenser eller vilka roller som behövs för att teamet ska fungera. Här spelar även 
personlighet in och förmågan till innovation och innovativt tänkande (Hallin & Karrbom 
Gustavsson, 2015) Frågan som uppstod under förarbetet blev då om det finns vissa 
personlighetsdrag eller egenskaper som bidrar till kreativt tänkande. 
  
Ortiz Guzman (2017) nämner hur viktigt det är som skapare/innovatör att inte bara utgå från 
sitt eget liv, att detta inte kan leda till några nya idéer. Om man inte byter perspektiv och tar in 
andra människors upplevelser och vilka problem som behöver lösas just för dem, kommer 
inget nytt fram. Han nämnder tyngden i den empatiska förmågan hos skaparen att kunna gå i 
andras skor och förstå andras syn eller sätt att uppleva problemet, att detta ger större 
möjligheter och bredare kunskaper och förståelse för behovet som skapare. Kreativitet och 
empati förekommer ofta i relation till varandra. Inom human centered design (co design 
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möjligtvis) används ofta verktyg för att under en samskapande process bättre förstå 
användaren och dennes behov, vare sig de är uttalade eller latenta. Empatiska metoder knyts 
ihop med skapande av nya produkter eller tjänster och resulterar i innovationer som är bättre 
anpassade till användaren, då dennes behov har förståtts på ett djupare plan (Ortiz Guzman, 
2017).  
 
Som sagt så handlar detta om att använda sig av empatiska metoder och inte om en individs 
personliga egenskaper. För att ta detta en nivå djupare går det att leka med tanken att en 
individ som har personlighetsdraget empati och har en högre grad av detta, även har lättare för 
att vara kreativ och tänka kreativt. Dock så finns det lite forskning kring om det skulle kunna 
vara så att de två har något samband med varandra. Här anser vi att det finns en 
kunskapslucka som är värd att undersöka. Denna kunskapslucka anser vi vara ett problem då 
kunskap och bättre förståelse kring ämnet skulle kunna leda till mer effektiva och 
välfungerande innovationsprocesser, såväl enskilt som i team. Det skulle även kunna ha 
effekter på slutgiltiga innovationer, såväl grupprocesser och innovationsprocesser.  
 
Innovation, kreativitet och dess koppling till personlighetsdrag och egenskaper är något som 
vi anser att det sakas forskning kring. Denna typ av kunskap skulle kunna underlätta i företag 
och organisationer där likande grupper ska sättas samman för att skapa en innovativt 
fungerande miljö. Bara för att en individ besitter viss kunskap så innebär inte detta alltid att 
denne är lämpad att befinna sig i ett innovativt team då denne kanske saknar andra egenskaper 
eller förmågor som gör att själva grupprocessen inte fungerar. Om vi kan se kopplingar 
mellan den kreativa förmågan som är starkt relaterad till innovation och personlighetsdrag så 
som empati innebär detta inte enbart att personen i fråga möjligtvis fungerar bättre i grupp, 
utan att denne även kan generera mer relevanta och innovativa lösningar som framkommer 
från en perspektivtagandeförmåga hos individen. Alltså kan individen inte bara få gruppen att 
fungera och därmed öka förmågan hos gruppen, utan det blir även lättare att förstå och 
identifiera relevanta behov hos målgrupper som man jobbar mot. Med denna undersökning 
skulle det gå att få en idé om dessa förmågor faktiskt handlar om inre egenskaper och 
förståelser, eller om det i själva verket går att träna upp och aktivera, oavsett vem du är som 
individ eller i vilken organisation du arbetar. Det kan bli en riktning för hur man bör tänka vid 
sammansättningen av ett sådant team. Är det individens egenskaper och förmågor som ska stå 
i fokus, eller är det de verktyg, den inställning och i viss mån den kultur som finns runt om 
medarbetarna, som påverkar både individens och gruppens innovativa förmåga. Genom att 
jämföra resultaten från MMS och IRI, där den ena är en förmåga och den andra en egenskap, 
anser vi att det går att komma närmare en slutsats. 
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1.3 Syfte  
Syftet med denna undersökning är att undersöka om det finns en eventuell korrelation mellan 
en individs empatiska nivå och individens kreativa förmåga. Syftet är vidare att undersöka om 
individers mindfulness och perspektivtagande förmåga underlättar det kreativa arbetet i 
grupp, för att främja det innovativa arbetet.  
 

1.4 Forskningsfråga 
 
Finns det ett positivt samband mellan individens nivå av 
kreativitet/mindfulness och individens nivå av empati?  

 
  

1.5 Hypotes 
A: Empati och mindfullness/kreativitet korrelerar  
 
B: Empati och mindfulness/kreativitet ökar flow synchronization och bidrar till innovation i 
grupp. 
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1.6 Avgränsningar  
De avgränsningar som har skett under arbetets gång har varit många. De avgränsningar som 
har skett inom själva ämnesområdet är kopplade till innovationsteknik och de närliggande 
områden som finns runt omkring. Innovationens koppling till kreativitet blev tydlig i ett tidigt 
stadie och därefter avgränsas detta ytterligare till begreppet mindfulness. Dels för att 
kreativitet i sig är ett mycket stort område, dels för att det skapade en stabil grund för 
undersökningen att stå på gällande till exempel validerade enkäter. Ursprungligen fanns 
tanken att koppla kreativitet till fler än ett personlighetsdrag. Dock ansåg författarna att detta 
skulle innebära en stor mängd datainsamling och arbete som det inte fanns tid för. Därför 
valdes empati ut som nästa variabel. Under en genomförd workshop mättes även group flow 
och flow synchronization. Detta genomfördes för att kunna koppla informationen till 
innovation och team, samt för att på ett effektivt sätt kunna leverera till uppdragsgivaren. 
Avgränsningar kring populationen är kopplade till tillgänglighetsurval. Dock riktade 
författarna enkäterna mot anställda på Sparbanken Rekarne och till studenter på Mälardalens 
högskola. Den workshop som genomfördes i syfte att undersöka Flow synchronization, där vi 
använde oss av Flow Synchronization questionnaire (FsyQ), skedde hos uppdragsgivaren med 
ett tillfälligt team. Det tillfälliga teamet bestod av en grupp människor som arbetar på olika 
avdelningar och aldrig tidigare har arbetat tillsammans i grupp. Detta innebär att alla har olika 
arbetsroller och erfarenheter i företaget. Undersökningens omfattning var tvungen att 
avgränsas eftersom viss information i enkäterna inte kunde publiceras på internet i till 
exempel en online-enkät, på grund av risk för spridning. Därför var varje enkät tvungen att 
existera i pappersform. Detta begränsade undersökningen storleksmässigt. Författarna valde 
att skriva ut totalt 72 häften, vilket resulterade i sammanlagt 132 enkäter som delades ut till 
60 personer. Författarna valde att inte utöka undersökningen på grund av miljöaspekter, 
tidsutrymme samt tillgängligheten på respondenter.  
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2. Disposition  
I detta avsnitt visas studiens disposition, som symboliseras i figuren nedan.   

 
Kapitel 1: I det inledande kapitlet ger studien en kort beskrivning av tidigare forskning, 
bakgrunden, problembakgrund, avgränsning, syftet samt forskningsfråga och hypotes.    
Kapitel 2: I detta kapitel beskrivs studiens upplägg av rapporten. 
Kapitel 3: I detta avsnitt berör studien den teoretiska referensramen.      
Kapitel 4: I detta kapitel kommer studien visa på vad för metodvalet och forskningsdesign 
som används samt kritiken kring detta.   
Kapitel 5: Empirin, den insamlade datan, är det som kommer att presenteras i detta kapitel. 
Kapitel 6: I det avslutande kapitlet kommer studiens analys och diskussionsdelen. 
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3. Teori  
I denna del av studien presenteras den teoretiska referensramen som kommer att beröra 
fyra huvudområden: innovationen, kreativitet/mindfulness, empati samt flow synchronisation. 
Dessa begrepp är utvalda för att stå till stöd för den teori som berör den forskningsfråga som 
besvaras.   

3.1 Innovationen  
När det kommer till kreativa möjligheter, innovationens potential eller utveckling i ett företag 
eller organisation är team en stor fördel att använda sig av för att uppnå dessa möjligheter 
tillsammans. Team ger möjlighet för individerna att få en sammankoppling av kunskaper och 
tolkningar av andra individers förmågor och informationsmängd. Detta ger möjligheten att 
dela med sig av de olika uppfattningarna från olika kontexter som en individ besitter, de olika 
kunskaperna hos individen att tackla och uppfatta problemet i en delad miljö till skillnad från 
individens enskilda uppfattning som kan ger en begränsning till tolkningen av problemet 
(Robbins, 2003).  
  
Carmen et al (2006) genomförde en undersökning där de tittade på team och dess 
sammansättning. Studien kom fram till att interaktionen mellan individer främjas i 
sammansatta team. Studien visade också på att interaktionen mellan medlemmarna minskar 
osäkerheten och förbättrar kommunikationen till skillnad från om detta skulle ske enskilt. 
Detta kan leda till stora möjligheter när det kommer till att teamet har en gemensam tolkning 
av problemet och det behov som står i fokus, vilket kan resultera i att processen går snabbare i 
de förändringar som ska ske. Johansson (2005) skriver om en skärningspunkt som finns i vår 
hjärna, en punkt där individers olika kulturer, områden och discipliner möts i en och samma 
punkt. Detta kallar han för medicieffekten, som han skriver om i sin bok med samma namn. 
Han menar att när du befinner dig i skärningspunkten kan det skapas innovation. När olika 
individer möts i sina kulturer, områden och discipliner det är då de kan kombinera befintliga 
koncept till stort antal fantastiska och banbrytande idéer. Johansson menar på att vi kan skapa 
medicieffekten genom att sammanföra olika människor med olika kunskaper och hitta 
kopplingar däremellan.  
 
Köping Olsson & Hartman (2018) nämner att i de grupper som konstruerats på en arbetsplats 
så ingår oftast medlemmar med liknande bakgrunder. Dock ändras detta när det handlar om 
grupper och team som måste arbeta kreativt och innovativt med varandra. Innovativa team 
har, som tidigare nämnts, en stor fördel av att innehålla olika erfarenheter och kompetenser. 
Grupper och dess konstellationer kan ses som evigt föränderliga eller icke stabila. Detta beror 
på att gruppen i sig inte är stilla utan medlemmarna fortsätter hela tiden att interagera med 
varandra var på dynamiken förändras. Den som samarbetar i ett team tänker över ett problem i 
alla dess olika vinklar och i alla olika ljus så att nya idéer kan framkomma. När detta sker är 
gruppen inte längre en samling av individer utan de blir en ensemble. 
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3.2 Kreativitet  

3.2.1 Kreativitet över lag  
Yams (2016) beskriver i artikeln Intergreated model of innovations competence om hur 
individen behöver kombinera olika kunskaper och personlighetsdrag. En modell presenteras i 
artikeln som en triangel. Personer som ska vara kompetenta inom innovationsområdet ska 
kunna kombinera tre delar och inom varje del finns exempel på olika mänskliga beteenden. I 
ena hörnet nämns content och där finns exempelvis reflektion, konvergens och 
problemlösning. I andra hörnet nämns intra-personal och där finns bland annat risktagande, 
självförtroende och flexibilitet. I tredje och sista hörnet finns inter-personal, där du hittar 
nätverkande, lyssnande och improvisation. Anledningen till att detta behövs förstås ur ett 
holistiskt perspektiv, alltså att se alla delar och inte bara se till exempel nätverkande, är att 
alla dessa aspekter verkar tillsammans för att till slut mynna ut i kreativitet. Det kan förklara 
vilka kombinationer av kunskap, förmågan att implementera kunskap i praktik och personliga 
attityder som motiverar implementeringen av kunskap och förmågor. Individens egenskaper 
inom content, intra-personal och inter-personal driver dennes innovativa beteende (Yams, 
2016). 
 
Johansson (2004) nämner kopplingen med den associationskedja som vi människor besitter, 
där vi som individer lätt kan skapa en blockering till den kreativa förmågan. En 
associationskedja innebär att vi har en uppfattning av någonting, som vad en sak eller miljö 
kan vara. Detta gör att vi har svår att bryta oss loss från de tankar som skapades om 
associationen från första början. Detta kan leda till att vi slår en knut på den kreativa 
förmågan så som att vi har en förutfattad mening eller tolkning av kontext och ger oss ett 
hinder att kunna göra en koppling till en annan kontext, som kanske inte är lika självklar. 
Johansson (2004) menar på att vi kan öva upp denna förmåga och rubba på 
associationskedjor, att istället för att se en blomma som växer kunna föreställa oss hur det är 
att vara blomman. Kreativitet är ett nytt sätt att sätta ihop redan befintlig kunskap (Bryman, 
2015).  

3.2.2 Midfulness & mindlessness  
Mindlessness handlar till största del om vår egen ouppmärksamhet kring oss själva och den 
kontext som vi befinner oss i. Mindlessness kan ses som en begränsning som vi själva 
orsakar. Först när vi lyckas bli medvetna är vi mindfull (Langer, 1992). 
  
Langer (1992) skriver vidare att en individ kan vara mindless när det kommer till viss, 
specifik information och speciella kontexter. Detta innebär att även om individen har ett 
mindless förhållningssätt till en viss kontext eller information, kan denne fortfarande vara 
mindfull kring annat. Det är även viktigt att förstå innebörden av mindlessness. Mindlessness 
innebär att medveten uppmärksamhet endas riktas mot ett fåtal signaler i en skriptad situation. 
Dock kan dessa situationer uppfattas utifrån ett mindless eller mindfullt förhållningssätt. 
Skript, kategorisering och förväntningar skapar alltså inte mindlessness. (s.299-300). Langer 
(1992) menar att mindfulness uppstår i de situationer där ett förväntat resultat inte blir utfallet, 
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där framgång inte sker trots att den är förväntad. Detta skulle till exempel kunna bero på att de 
rutiner som finns blir störda av faktorer utifrån och därmed leder till att bekant beteende inte 
kan genomföras. Under en oväntad händelse eller ett oväntat utfall tvingas individen att tänka 
om kring situationen. Vad var det som orsakade den och varför? Detta tvingar fram en 
medvetenhet (s.300). 
  
Langers (1992) mindfulness-teori drar slutsatsen att alla begränsningar till kapacitet hos en 
individ härstammar från ett mindless-accepterande av för tidigt kognitivt engagemang, 
eftersom mindfulness kan ses som en förmåga som går att träna upp. Hindret ligger hos 
individen och hur denne bearbetar information. Mindfulness innebär en medveten bearbetning 
av information. Mindfulness kan beskrivas som en medveten medvetenhet kring den stora 
bilden genom vilken information kommer in och förstås. Detta kan beskrivas som 
medvetenheten att viss information eller stimulus kan uppfattas eller bearbetas på många olika 
vis, beroende på vilken kontext som informationen befinner sig i. Automatisk bearbetning 
bestämmer vilken del av informationen som vi ser för tillfället, men om vi är mindful, kan vi 
lättare se de andra delarna av informationen och skifta mellan olika kontexter. Här kan vi då 
bli medvetna om att känd information i nya kontexter kan vara precis lika värdefullt som ny 
information i kända kontexter (s.301-302). 
 
I en studie som genomfördes på TM (Trancendental Meditation) har det påvisats att den alerta 
medvetenhet som kan beskrivas som en sorts form av ren medvetenhet, korrelerar med ett 
förhöjt EEG i frontala och centrala regioner av hjärnan, vilket skulle kunna påvisa ett mer 
integrerat medvetande. Detta innebär att det finns en möjlighet att träna upp och bli bättre på 
medvetenheten genom TM (Langer, 1992, s.297)  
 

3.2.3 Scripted behaviour   
Scripted behaviour är när individer beter sig utifrån ett familjärt mönster i en kontext som det 
finns förutfattade uppfattningar kring och hur de bör gå till. Detta resulterar i att individer 
agerar utan att tänka till, de går efter ett manus för situationen (Cialdini, 2013). Scripted 
behavior hänger ihop med mindlessness (Langer, 1992, s.292). Typ A-beteendemönster är en 
beskrivning av en personlighetstyp. Detta personlighetsbeteende karakteriseras av en 
tävlingsinriktad och tidsorienterad inställning. I en studie genomförd av Strube, Berry och 
Moergen (1985) testades hypotesen att en personlighetstyp A gör ett för tidigt kognitivt 
engagemang till tanken att de bör ta kontroll i olika situationer. Om personen i fråga får en 
medveten instruktion att tänka igenom sitt beslut kring vem som bör ta kontrollen i en 
situation med mindfulness i åtanke, kommer personlighetstyp A att i de flesta fallen ta 
beslutet att det är de själva som bör ta kontrollen. Men om valet stod mellan dem själva och 
en annan individ som ansågs vara bättre lämpad i den speciella kontexten, var personlighet A 
mer trolig att ge kontrollen till den andre individen (Strube, Berry & Moergen, 1985, s.239). 
  
Det visade sig även att om detta beslut inte togs i ett tillstånd av mindfulness förekom det 
situationer där typ A väljer att ta kontrollen i en situation där de själva inte är den som är mest 
kapabla. Detta kan bli till en nackdel. När de blev specifikt tillfrågade att tänka över vem av 
dem som bör ha kontrollen, beter sig en typ A-person mer som en typ B-person och ger 
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därmed kontrollen till någon som är mer kapabel än dem själva. Det är detta som beskriver 
typ B-personlighetsmönster. Dock måste denna medvetenhet eller mindfulness hos typ A 
provoceras fram, annars agerar typ A ur ett mindless perspektiv och då blir resultatet inte 
alltid det optimala.  (Strube, Berry & Moergen, 1985, s.292). Langer (1992) beskriver även att 
när alternativ aldrig når medvetandet, missar individer direkta möjligheter (s295). 
 
Detta är ett tydligt exempel på scripted behaviour hos Personlighetstyp A utifrån ett 
psykologiskt perspektiv (Cialdini, 2013). Den förutfattade inställningen kring hur denne bör 
agera i en bestämd situation kring vem som tar kontrollen leder till ett beteende som speglar 
mindlessness (Strube, Berry & Moergen, 1985, s.239).  
 
Upplevd kontroll resulterar i större risktagande. Mindfulness och upplevd kontroll har olika 
betydelse men det finns ändå en relation mellan de två. Detta visar sig i att när en individ är 
villig att ta risker, är denne även mer öppen för nya möjligheter som annars inte skulle 
uppfattas. Langer (1992) beskriver därmed att risktagande kan uppfattas som mindful. 
Individen kan vara mindful kring ny information eller det egna beteendet utan att uppleva 
kontroll. Men individen vars upplevelse av kontroll då leder till en frambringande av 
risktagande, är mer öppen för nya möjligheter och därmed kan denne även ses som mindful. 
Båda formerna ses som mindfulness, men på olika sätt.   (s.298-299).  

3.3 Empati  

3.3.1 Forskning kring empati  
Empati är ett ord som har sitt ursprung från grekiskan och betyder att känna andras känslor. 
Detta är som sagt den stora tolkningen av empati överlag som används i dagsläget. Andra 
tolkningar av empati är känslan av andras känslor eller en känsla som liknar den andra 
personens känsla, medkänsla, förståelse eller omsorg (Eklund, 2013). Enligt Davis (1996) är 
empati ett fenomen där två individer sammankopplar sig till varandra, man har en förståelse 
med en annan individ. Forskningsområdet kring empati är stort och det finns många olika 
tolkningar och inriktningar samt förståelser inom området. Men även om forskare har olika 
definitioner av empati och dess förmåga menar Decety och Jackson (2004) att det finns tre 
ställningstagande som de flesta forskare rör sig bland. Tolkning nummer ett är att empati är en 
emotionell respons hos en individ som gör att individen kan ha en förståelse för en annans 
individs känslomässiga perspektiv, som upplevs av att individen observerar en annan individ. 
Tolkning nummer två, att det är en kognitiv förmåga hos en individ som kan ta en annan 
människas perspektiv, att individen mentalt förstår och kan sätta sig in i en annans individs 
situation eller upplevelse.  Tolkning nummer tre att det är en reglerande mekanism hos 
individen som gör att individen kan hålla reda på ursprunget till sina egna och andra 
individers känslor (s.71-100). 
  
Det finns de forskare som argumenterar starkt för vissa av dessa tolkningar och menar på att 
det finns bara detta sätt att förstå empati, medan andra forskare rör sig kring alla dessa 
tolkningar eller mellan två av dessa. Mehrabian och Epstein (1972) är två forskare som säger 
att empati primärt är en affektivt (känslomässigt) fenomen. Medan forskaren Rogers (1986) 
menar på att empati är ett kognitivt fenomen och Hoffman (1977) nämner att det är båda 
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dessa synsätt som definierar av vad empati är och menar att empati är medfött hos en individ 
som ökas i samspel med andra individer. Att empati har olika förmågor hos olika individer 
(s.48). Batson (1994) nämner att det inte är den identiska känsla som individen delar utan att 
det är den tillfälliga känslan. Att det inte relaterar till individer själva utan att det relaterar till 
känslan som individen upplever i samspel med en annan individ. 
  
Davis (1996) menar på att det finns problem med de befintliga åsikterna kring empati och att 
naturen av empati inte överenskommit med forskningens. Davis nämner att de studier som 
berör området empati fokuserar oftast på de olika delarna men ur ett större fenomen. Han 
menar på att de finns de termer som oftast beskriver empati utifrån två olika fenomen, den 
kognitiva och den affektiva (mot andra). Det rår en förvirring när det kommer till empati 
menar Davis (1996) mellan själva processen och resultatet och här råder det en ständig 
diskussion. När det kommer till själva processen pekar detta på någonting som händer när en 
individ utsätts för en annan individ, som till exempel att en individ kan ta en annan individs 
perspektiv eller omedvetet imiterar någon annans ansiktsuttryck. När det kommer till 
resultatet å andra sidan, kommer det av dessa processer som nämnts ovan. Davis (1996) 
menar på att det är en brist i forskningen då en del forskare fokuserar på själva processen 
medan andra fokuserar på resultatet av sådana processer. Genom att försöka hantera 
förvirringen som råder kring empati, illustrerar Davis (1996) hur olika aspekter kring 
fenomenet empati relaterar sig till varandra. Davis själv säger att denna modell ska 
klassificera och tolka tidigare fynd av empati.  
  
Denna studie använder sig av Davis (1983) definition av empati därför att Davis ser på empati 
som multidimensionell, till skillnad från Batsons (1994) som ser empati som ett kortvarigt 
tillstånd, en form av state. Davis (1983) ser empati som ett karaktärsdrag, som ett trait. Han 
delar in empati i fyra olika mätbara skalor såsom personlig oro (PD), fantasi (FS), empatisk 
omsorg (EC) och perspektivtagande (PT). Han utvecklade ett verktyg kallat det 
interpersonella reaktivitetsindexet (IRI), som en åtgärd av de individuella skillnaderna i 
empati. Han menar på att IRI skapades för att han ser på empatin som ett flerdimensionellt 
fenomen, med andra ord menar han att det är en uppsättning av konstruktioner som alla 
handlar om reaktioner mot andra.  

3.3.2 Davis mätskalor på empati   
I Davis (1983) IRI ingår fyra olika mätskalor som tittar på olika kategorier hos individen 
kopplat till den empatiska förmågan. Den första mätskalan kollar på den empatisk omsorg 
(EC) som handlar om känslan som uppstår mot andra människor som individ. Den andra 
mätskalan tittar på Fantasi (FS) om förmågan att som individ kunna leva sig in i fiktiva 
figurer, som i till exempel filmer eller böcker. Mätskala nummer tre tittar på Personlig oro 
(PD) om känslan som uppstår när en individ observerar en annan individ som är i en negativ 
situation. Den sista mätskalan perspektivtagande (PT) undersöker förmågan hos en individ 
att inta en annan individs perspektiv. Denna förmåga är starkt associerad med kognitiva 
komponenter.    
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3.4 Flow & Flow synchronization 
Flow är en psykologisk upplevelse som kan framträda under ett utförande av en aktivitet, flow 
karaktäriseras som en subjektiv obesvärad uppmärksamhet. En känsla hos individen av 
minskad självmedvetenhet av kontroll, samt ändrad uppfattning av tid och njutning (Köping 
Olsson, Hartman, 2018). Enligt Martin & Jackson (2008) kan Flow beskrivas som en sorts 
uppslukande i den uppgiften eller aktiviteten som genomförs för tillfället. Personen i fråga får 
ett mer centrerat och fokuserat sinne och detta i sin tur leder till en ökad subjektiv upplevelse. 
Upplevelsen av flow är en central del i betydande kreativa verk, precis som det är en viktig 
del i det vardagliga livet för många (Martin & Jackson, 2008).  
 
Martin och Jackson (2008) letar efter en länk mellan core flow och short flow. Core flow 
utvärderar ”berättelsen” om flow-upplevelsen i sig, hur det kändes och vad individen 
upplever. Long flow-skalan har nio huvudteman och i Short flow har en rubrik (fråga) valts ut 
som får representera en av de nio kategorierna som anses vara generella karaktärsdrag för 
flow. 
 
 

De nio områden enligt Martin & Jackson (2008) som skapar short-flow 

 
 
Challenge-skill balance 

 
Individen i fråga känner sig kompetent nog 
att möta de höga krav som situationen ställer.  

 
Action-awareness merging 

 
Göra saker spontant och automatiskt, utan att 
individen behöver tänka på det.  

 
Clear goals 

 
Ha en stark känsla eller riktning kring vad 
man vill göra.  

 
Unambiguous feedback 

 
Att veta hur bra man presterar under själva 
prestationen/uppgiften 

 
Concentration on the task at hand 

 
Att vara helt fokuserad på den givna 
uppgiften 

 
Sense of control 

 
Att ha en känsla av total kontroll över vad 
man gör 

 
Loss of self-consciousness 

 
Att inte oroa sig för vad andra tycker om en 
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Transformation of time 

 
Ha känslan av att tid passerar på ett sätt som 
är annorlunda än normalt 

 
Autotelic experience 

 
Känna att upplevelsen är extremt givande 

 
För att ta flow från individnivå till grupp har Magyaródi & Oláh, (2015)  utvecklat ett 
mätverktyg som används för att mäta upplevelsen av group flow i gruppen FSYQ: Flow 
synchronization questionnaire. De använder sig av nedanstående fem variablar för att 
undersöka group flow. Detta är en enkät som består av 28 frågor som behandlar dessa fem 
områden.   
 
1 Synkronisering och effektivt samarbete med partnern/gruppen 
2 Erfarenhet av engagemang och koncentration  
3 Motivation och positiv inverkan på partnern/gruppen 
4 Motivation och lärande för personen  
5 Samordning med partnern/gruppen under aktiviteten 
 
Enkäten mäter fokus hos team-medlemmar, motivation, lärande, engagemang, koncentration, 
upplevelse av synchronization (om individen upplever att de synkroniserar med varandra) och 
koordination (Köping Olsson, Hartman, 2018). 
 

3.5 Modell över den teoretiskreferensramen   
 

                   
Figur 1: Figuren ovan representerar den teoretiska referensramen som används i denna 
studie samt de olika teoriernas relation till varandra.  

Innovation

Midfulness Perspektivtagande

Kreativitet Empati

Flow synchronization
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4. Metod och forskningsdesign   
I detta kapitel kommer metoden och forskningsdesign för denna uppsats att beskrivas.  

4.1 Val av metod och forskningsdesign   

4.1.1 Utgångspunkt 
Författarna har i denna studie valt att utgå från något som liknar en positivistisk grund då 
detta tjänar studiens syfte på ett mer korrekt sätt. Positivisterna ansluter sig till empirism. All 
kunskap bygger på erfarenhet och sinnesintryck. Allt som vi vet idag är effekten av något vi 
lärt oss tidigare i livet. Varje liten kunskap som vi har i huvudet ska gå att spåra tillbaka till ett 
inlärningstillfälle. Empiri är kontakten med verkligheten. Vi har inte tänkt ut och listat ut, vi 
har lärt oss från en erfarenhet. Kunskap är som legobitar, kunskapselement som består av 
olika delar. Den kreativa individen sätter ihop legobitarna på ett nytt sätt. Det går inte att 
konstruera nya legobitar. Kreativitet är ett nytt sätt att sätta ihop redan befintlig kunskap 
(Bryman, 2015). Positivister litar mer på siffror än vad de litar på språkliga uttryck, man vill 
bland annat göra data till siffermaterial. Kvantitativ metod innebär att du samlar in en mängd 
data där man använder deduktion för att komma fram till slutsatser och resultat.  Kritiker 
menar att det blir platt att bara lita på siffror (Bryman, 2015). 
 
Under workshopen valde författarna att även samla in information via observationer och 
kortare meningsutbyten med deltagarna. Detta gjordes för att få en något bredare bedömning 
av workshopen och för att kunna jämföra de iakttagelser som gjordes med övriga resultat. 
Under denna fas har författarna frångått tanken om att endast använda sig av mätbara data. 
Istället användes observation för att fånga upp sådant som en enkät inte kan (Bryman, 2015).  
Dock så har vi hela tiden valt att förhålla oss objektivt till den information som vi införskaffat 
oavsett hur insamlingen har sett ut. Objektiviteten går hand i hand med den positivistiska 
forskningsansatsen (Bryman, 2015) då vi inte vill lägga oss i och påverka informationen för 
mycket.  

4.1.2 Kvantitativ metod 
Den kvantitativa forskningen inriktar sig på att samla in en mängd mätbar data (Bryman 2015, 
s.150). Kvantitativ forskning inriktar sig huvudsakligen på faktorer som kan mätas, 
generaliseras, replikeras och är kausala. (Bryman 2015, s.175) Att mäta aktuella variabler är 
en fördel på så sätt att mycket små men betydelsefulla skillnader kan framkomma under 
analysprocessen. Genom att använda sig av ett förbestämt mätverktyg går det lättare att vara 
konsekvent och det kan dessutom användas av andra forskare, oberoende av tid eller forskare 
Detta skulle kunna gälla för sambandsanalyser och korrelationsanalyser (Bryman 2015, s.155-
156).   

4.1.3 Korrelation  
Korrelationer och korrelationstabeller kan beskrivas som en av de mer mångsidiga och 
flexibla metoderna då den går att använda på en rad olika variabler. Att undersöka en 
korrelation innebär att undersöka vilken relation de två variablerna har till varandra. Här kan 
vi även se starka och svaga samband med hjälp av Pearsons r-metoden där spridningsdiagram 
kan användas för att visa och analysera resultatet. Här är det dock mycket viktigt att försöka 
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utesluta mellanliggande variabler som i sin tur skulle kunna vara orsaken till sambandet 
(Bryman 2015, s.325-329). 

4.1.4 Teoriinsamling  
Insamling av relevanta teorier har skett dels genom litteraturstudier i högskolans bibliotek, 
samt genom att söka igenom skolans databas efter vetenskapligt publicerade artiklar på 
ämnet. De sökord som har använts är, creativity, empathy, innovation, innovation team, group 
creativity, creativity and personality, group flow. Det har även förts samtal med kunniga inom 
gruppkreativitet och team. Detta ledde till ett ökat intresse för teorier kring mindfulness och 
mindlessness kopplat till kreativitet. Det var även under ett av dessa samtal som författarna 
blev medvetna om teorier kring flow synchronization.  

4.2 Datainsamling  
Under forskningsprocessen har det förekommit tre olika typer av datainsamling, varav en 
metod förekom under två tillfällen, vilka kommer att redogöras för nedan.  

4.2.1 Öppet samtal/ intervju (teori/metodinfo) 
Den första kontakten med uppdragsgivaren skedde i form av två öppna samtal med 
kontaktpersonen. Under dessa samtal fördes anteckningar över vad som sades. Detta för att 
författarna skulle kunna ta till sig informationen. Under det andra samtalet som skedde några 
veckor senare upprättades ett kontrakt kring de etiska principerna som båda parter sedan skrev 
under. Detta samtal spelades även in i syfte att kunna studera närmare om så anses 
nödvändigt. Detta samtal pågick i 40 minuter och det första, inledande samtalet pågick i 45 
minuter. 
  
Dessa intervjuer skulle kunna beskrivas som ostrukturerade intervjuer då förutbestämda 
teman diskuterades utifrån en intervjuguide i en icke specifik ordning. Frågorna ställdes på ett 
mycket informellt sätt och det förekom även motfrågor från respondenten (Bryman, 2015, 
s.216). 

4.2.2 Enkätundersökning 
Enkäten bör vara korta och lätt genomförbar som möjligt för att minska risken för bortfall 
(Bryman, 2015, s.233) vilket även det togs hänsyn till då den ursprungliga utformningen av 
den ena enkäten formades om så att den dels passade ihop med typsnitt och utformning av den 
andra enkäten. Detta för att göra själva enkäten mer tilltalande och även för att minska på 
pappersförbrukningen ur en miljöaspekt. Enkäter har kostnadsfördelar i jämförelse med andra 
datainsamlingsmetoder. I detta fall valdes ett horisontellt format på svarsalternativen trots de 
fördelar som finns kring den vertikala varianten (Bryman, 2015, s.234). Eftersom det två 
mätverktygen redan var utformade horisontellt ansåg författarna att det inte var nödvändigt att 
utforma dem annorlunda mer än de ändringar som redan beskrivits. 
  
För att undersöka den möjliga korrelationen mellan empati och kreativitet valde författarna att 
genomföra en enkätundersökning på två populationer. Enkäterna delades ut i pappersform. 
Anledningen till detta var att författarna ville kunna försäkra sig om att de mätverktyg som 
används i studien inte sprids vidare eller sparas. Därför samlades även de icke ifyllda 
enkäterna in efter att deltagarna fyllt i svaren. 
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Enkäten består av två delar, varav den ena enkäten behandlar Mindfulness/Mindlessness och 
den andra en persons empati på personlighetsnivå. De frågor som ställs i enkäten är inte 
egenkonstruerade utan består av två redan befintliga mätverktyg, MMS och IRI- skalan, vilka 
beskrivs närmare under avsnittet teori. 

4.2.3 Workshop + enkätundersökning 
Efter att datan som berör korrelationen samlats in genomfördes även en workshop med sex 
anställda från Sparbanken Rekarne. Dessa sex anställda är inte vana att arbeta med varandra 
sedan tidigare. Denna workshop syftade till att försöka identifiera en koppling mellan 
mindfulness och flow synchronization i ett innovativt team. 

4.2.3.1 Workshopdesign  
Efter introduktionen får deltagarna börja med att tillsammans lösa en kort uppgift 
tillsammans. Denna uppgift är av den enklare karaktären och det tar ca 10 minuter att 
genomföra övningen. Efter att uppgiften är löst instrueras deltagarna att enskilt fylla i en kort 
enkät kring hur de upplevde grupparbetet kopplat till flow synchronization. 
  
Därefter följer en kort presentation och genomgång av konceptet mindfulness enligt Ellen 
Langers teori samt en kort genomgång om empati. Gruppen får sedan ännu en gång 
genomföra en uppgift, denna gång på 15 minuter, och därefter fylla i en ny enkät med samma 
frågor kring flow synchronization.  

4.3 Urval  
Den ena populationen bestod av 30 anställda på Sparbanken Rekarne Eskilstuna. De var 16 
kvinnor och 12 män (två bortfall på kön) från åldrarna 21 till 65+. Sex av dessa respondenter 
var de som senare skulle komma att delta i ovan nämnda workshop. Dessa sex deltagare blev 
tilldelade ett nummer som de sedan skulle använda sig av igen under workshopen. Detta för 
att kunna länka ihop workshopens resultat med den primära enkätundersökningen. 
  
Den andra populationen (Tillgänglighetsurval) bestod av studenter från olika program på 
Mälardalens högskola och det ursprungliga syftet med att utöka enkätundersökningen utanför 
uppdragsgivaren var att ha få en större population, då detta ger en bättre generaliserbarhet och 
trovärdighet till resultatet. Gruppen bestod av 9 kvinnor och 18 män (tre bortfall på kön) i 
åldrarna från 18 till 65+. Detta resulterade i en total population av 30 män och 25 kvinnor. 
 

4.4 Etik  
Samtyckeskravet: Det måste finnas ett skriftligt godkännande från deltagaren att denne vill 
medverka, muntligt samtycke räcker inte, och godkännandet måste komma efter att deltagaren 
har fått informationen. Alltså Informerat Samtycke.  
Konfidentialitetskravet: Forskningen som bedrivs får inte hamna i orätta händer och 
deltagarnas identiteter måste skyddas.  
Nyttjandekravet: Informationen om deltagarna ska endast användas till forskningen och inga 
andra ändamål (Bryman, s.131-132).   
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Inför varje samtal och enkät har deltagarna informerats om syftet. Deltagarna har blivit 
informerade om de rättigheter de har i samband med deltagande samt hur de insamlade 
uppgifterna och svaren kommer att användas. De har även blivit informerade om att 
informationen kommer att behandlas som konfidentiell. Efter att deltagarna har tagit del av 
denna information, har de ombetts att godkänna sitt deltagande och att de har förstått 
informationen genom att kryssa i en ruta.  
 
En notering kring enkätutformningen togs upp under ett kort samtal. En av deltagarna 
kommenterade det faktum att respondenterna ombads fylla i sin arbetsroll, och menade då att 
detta medförde möjlig identifiering. Dock valde denna respondent att delta ändå, varför vi inte 
noterade detta som ett större problem. Andra deltagare påpekade att det var möjligt att vara 
mindre specifik i sitt svar och att istället för att ge ut exakt arbetsuppgift eller titel skriva till 
exempel bara “Chef”. Vissa deltagare valde dock att vara mycket specifika under denna 
rubrik, trots att de inte behövde vara det. Den insamlade informationen behandlas efter 
konfidentialitetskravet och det finns ingen intentioner hos författarna att försöka identifiera 
respondenter. Argumentet för frågan kring arbetsroll landar i att det eventuellt skulle gå att 
hitta intressanta statistiska skillnader eller likheter mellan olika avdelningar på banken. 
Samma fråga ställdes till de studenter som deltog i undersökningen, de ombads dock att 
skriva ned vilket program de läser.  

4.5 Validitet reliabilitet   
Validiteten syftar till att ta reda på eller definiera ifall det gjorda forskningsförsöket är 
relevant och faktiskt tar reda på den frågan som man från början syftade till att svara på. Om 
experimentet eller intervjufrågorna inte kan ta reda på det man ville veta, annat än med hjälp 
av slumpen, så har man länkat samman faktorer som egentligen inte har någonting med 
varandra att göra. Framtida studier som bygger på forskning utan validitet blir då bortkastad 
tid, bortkastade pengar och leder till ännu fler felaktiga slutsatser. Andra typer av validitet 
innefattar intern och extern validitet. Den externa validiteten talar om ifall det som har 
undersökts faktiskt kan generaliseras ut till större delen av populationen eller inte. Om 
generaliserbarheten är låg innebär detta att studien har en låg extern validitet och att den inte 
fungerar utanför det satta sammanhanget (Wedin och Sandell 2003, s.34-35). 
 
De forskningsfrågor som denna studie syftar till att ta reda på står i direkt relation till de 
validerade enkäter som används. I ett försök att uppnå extern validitet, utökades populationen 
från endast Sparbanken Rekarne till fler respondenter. Detta för att samla in mer information 
och undersöka frågorna utanför det satta sammanhanget. 
  
Reliabilitet innebär att ett försök eller experiment som upprepas, gång efter gång får samma 
eller mycket liknande resultat. Samma mätvärden eller svar på frågorna som ställs 
framkommer alltså oavsett hur många gånger försöket utförs (Christensen, 2004, s. 34). 
 
Reliabiliteten i denna studie uppfylls då samma frågor har ställts till 60 personer. Denna 
upprepning anser författarna vara viktig för att påvisa ett trovärdigt resultat.  
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Forskningskvalitet kan definieras med två kvalitetsbegrepp, värde och trovärdighet (Lindhult, 
2008). Vi har i denna studie skapat värde till Sparbanken Rekarne som kommer att få ta del av 
både kunskapsbidraget och innovationsbidraget som framställts. Genom dessa kan vi göra 
koppling till validitet och reliabilitet som nämns här ovan. Kunskapsbidraget är ett nytt 
perspektiv på kopplingar mellan psykologi, kreativitet och innovation som kan undersökas 
vidare i nya undersökningar. Detta bidrar till en ökad kunskap och en bredare syn på 
innovation över gränser.      

4.6 Metodkritik  
Några nackdelar med att göra en enkät är att det är svår för forskaren att hjälpa respondenten 
om den har svårt att förstå frågan. Det är komplext och svårt att utforma enkäterna så att det 
inte finns utrymme för tolkning i frågan som ställts. Det är därför viktigt att lägga tid på 
utformningen av enkäten, att de frågor som ställs är tydliga så respondenten inte står frågande 
inför vad för svar den ska ge eller inte förstår frågan som ställts och språket måste anpassas 
efter den målgrupp som enkäten är utformad för. Detta kan leda till att respondenten inte 
svarar på grund av att hen inte förstår eller tolkar frågan fel och svarar fel utifrån detta. Det är 
viktigt att lägga tyngd på utformningen så att det inte lämnas något utrymme för egen 
tolkning i frågorna som ställs samt att ha i åtanke att självskattning inte alltid levererar 
sanningsenliga resultat då människor inte alltid är medvetna om vem de själva är (Bryman, 
2011).  
  
När utformningen av enkäterna sker kan det vara till stor fördel för studien att låta någon 
utomstående testa enkäten innan den lämnas ut till de respondenter som ska svara på 
undersökningen. Detta gör att man undviker missar som lätt dyker upp på grund av man som 
undersökare lätt får ett tunnelseende till sina egna frågor. Någon som är ofärgad av 
undersökningen kan dessutom komma med nya och viktiga synpunkter på enkätens 
utformning som kan vara i stor vikt för att få in relevant och rätt data. Att utforma frågorna 
tydligt och uttrycka vad ämnet handlar om som ska studeras i tydlighet bidrar till att det blir 
lättare att hantera den data som samlats in. När en enkätundersökning används för att samla in 
det empiriska materialet är det viktigt att tänka på de etiska aspekterna/kraven, att tydligt 
berätta för respondenten vad studien handlar om innan hen har fyllt i enkäten så att inte 
hypotesprövningen avslöjas, vilket kan leda till att resultatet påverkas. Det är även viktigt vid 
en enkätundersökning att tänka på att det kommer att bli bortfall. Detta är en stor nackdel när 
det kommer till enkätundersökning, då man som forskare inte är på plats och kan se till att allt 
som ska vara ifyllt i enkäten är ifyllt. Detta upptäcker man i genomgången av enkäterna i 
efterhand och då gå det inte att rätta till felen eftersom enkäterna är anonyma även för 
undersökarna. De stora aspekterna som avgör varför man väljer enkätundersökning framför 
intervju är till exempel tidsramen för projektet och ekonomiska resurser. Intervjudata kan leda 
till mycket data som kan bli irrelevant, vilket kan undvikas vid en enkätundersökning. Enkäter 
har fördelen att de kan spridas på webben och även via exempelvis sociala medier. De har 
även den fördelen att respondenterna kan vara anonyma i sina svar, vilket kan vara bra om till 
exempel problematik på arbetsplatser undersöks (Wedin & Sandell, 2004). De enkäter som 
används i denna studie är validerade i tidigare studier. Dock har enkäterna inte använts 
tillsammans.   
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4.7 Analys 

4.7.1 Dataanalys  
Den data som samlats in via enkätundersökningen matades in i ett exeldokument för vidare 
analys efter en första bearbetning av informationen för hand. Varje häfte kodades med sju 
färger. Enkäten som berörde empati kodades på följande vis:  

o Perspektivtagande - Blå 
o Empatisk omsorg - Lila 
o Personlig oro - Grön 
o Fantasi - Orange 

 
Den enkät som berör mindfulness och mindlessness kodades på följande vis: 

o Mindfulness - Mörkgrön/oliv  
o Mindlessness - Röd  
o Övriga frågor - Grå  

 
Efter att varje enkät kodats räknades värdena ut för varje kategori. Detta för att få värden som 
kunde jämföras med varandra. När varje kategori matats in i exceldokumentet tillsammans 
med tillhörande information om kön och ålder, räknades korrelationerna ut mellan varje 
empatikategori och mindfulness. Samma sak gjordes med mindfulness. Medelvärdet för varje 
persons sammanlagda empati jämfördes även med värdet för mindfulness och värdet för 
mindfulness. 
 
Nästa del i analysen av datan innebar att vi jämförde uppdragsgivarens värden mot 
studenternas värden för att försöka se om det fanns någon skillnad mellan de två. Skillnader 
och likheter mellan könen undersöktes även, både utifrån hela populationen men även som två 
separata grupper, uppdelade i studenter och deltagare från uppdragsgivaren. Försök på att se 
skillnader eller likheter mellan ålder gjordes, men det visade sig att vissa av åldersgrupperna 
var för små för att det skulle gå att dra några slutsatser kring dem. Därför valde vi att utesluta 
den informationen från analysen. De värden som framkom i denna del av analysen presenteras 
i avsnittet empiri. 

4.7.2 Analys flow + grupp + enkäter  
Gruppen på sex deltagare som deltog i workshopen fyllde i enkäter gällande flow 
synchronization efter två olika övningar. Den första enkäten, som benämns FSYQ 1, 
jämfördes med gruppmedlemmarnas empati- och mindfulnessvärden på samma sätt som 
beskrivits ovan.  
 
FSYQ 1 jämfördes sedan med den andra enkäten, som hädanefter beskrivs som FSYQ 2. 
Detta för att undersöka skillnader mellan den första och den andra mätningen och därmed ta 
reda på om den information som de fick mellan uppgifterna påverkade hur de presterade i 
grupp. 
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De observationer som genomfördes under workshopen kopplades i analysen ihop med de 
resultat som mätningarna visade. Detta för att undersöka om de skattningar som gjordes av 
deltagarna kunde tänkas stämma.  

4.7.3 Resultatanalys  
Resultatanalysen inleddes med att de införskaffade teorierna jämfördes och kopplades ihop 
med varandra. Detta för att synliggöra och förtydliga de kopplingar som presenteras senare i 
analysen.  Efter att dataanalysen genomförts kontrollerade data som införskaffats. Därefter 
analyserades informationen utifrån de frågeställningar och hypoteser som formats. Den data 
som införskaffats analyserades även mot den teori som arbetet använder sig av och slutsatser 
drogs med hjälp av dessa. Detta hjälpte författarna att svara på den ställda forskningsfrågan, 
och även att förkasta och bekräfta de ställda hypoteserna.  

5. Empiri 
I detta avsnitt presenteras den data som införskaffats genom enkäter och den workshop som 
genomfördes hos uppdragsgivaren. 

5.1 Resultat Enkäter  
Inför enkätundersökningen förbereddes 60 häften med två enkäter i vare häfte. Dessa 60 
enkäter skickades ut och alla 60 enkäter samlades in igen för analys. Av de 60 deltagande var 
42 % kvinnor, 50 % män och 8 % av enkäterna var obesvarade gällande frågan om kön. 50 % 
av deltagarna kom från uppdragsgivaren. Av dessa var 53 % kvinnor, 40 % män och 7 % 
räknas som bortfall då den frågan inte besvarades. 50 % av deltagarna i hela undersökningen 
kom från Mälardalens högskola och bestod av studenter från flera olika program. De två 
största grupperna innefattade ingenjörsstudenter, innovationsstudenter och textdesign-
studenter. Av dessa deltagare var 30 % kvinnor, 60 % män och 10 % räknas som bortfall då 
denna fråga lämnades obesvarad.  
 
Bortfall i form av icke kompletterande enkäter visade sig endast i de enkäter som samlats in 
från uppdragsgivaren där en av kvinnorna som deltagit inte har kompletterat frågorna kring 
fantasi på Davis empatiskala. Ännu ett bortfall tillkom då en av männen inte fyllt i enkät 
nummer två kring mindfulness. Ytterligare två av männen räknas som bortfall då enkäterna 
inte var kompletta gällande perspektivtagande på Davis empatiskala.  
 
Nedan redovisas de signifikansvärden som framkommit i samband med de 
korrelationsmätningar som utförts på den insamlade datan. Dessa värden hamnar mellan -1 
och 1 där yttervärdena tyder på ett starkt samband. Ju närmare 0 ett värde är desto svagare är 
sambandet. Ett värde över 0.5 eller under -0,5 anses vara signifikant.  
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Empati mot mindfulness 
Alla deltagandes korrelationsvärde = 0,0865 
 
 

 
Perspektivtagande (empati) mot mindfulness  
Alla deltagandes korrelationsvärde = 0,32 
Uppdragsgivarens korrelationsvärde = 0,266 
Studerandes korrelationsvärde = 0,383 
Kvinnors korrelationsvärde = 0.3 
Mäns korrelationsvärde = 0,352 
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5.2 Resultat workshop 
Inför workshopen införskaffades en del material som pennor, post-its, papper, en del fika, 
frukt och även dryck. En powerpointpresentation användes under workshopen för att guida 
deltagarna och informera dem, samt som ett hjälpmedel för workshop-ledaren. Det inledande 
momentet bestod av en gruppövning där deltagarna var tvungna att lyssna på varandra och 
samarbeta för att lösa uppgiften som presenterades. Denna uppvärmning gick ut på att alla sex 
deltagare gick över en linje på golvet, samtidigt som de blundade. De skulle själva bestämma 
när de skulle gå, med vilken fot och, i en av varianterna, vilken sida de skulle stå vridna åt. 
Det första försöket resulterade i oordning då deltagarna inte lyckas kommunicera på ett 
fungerande vis. När gruppen insåg detta skedde en skärpning och de följande fyra försöken 
gick betydligt bättre. Olika personer tog kommandot och de hjälpte varandra att lösa 
uppgiften.  
 
Nästa moment handlade om att tillsammans komma överens om ett ord eller ett fenomen som 
beskriver ett förutbestämt objekt. Därefter skulle gruppen tillsammans komma fram till vad 
som kan ses som motsatsen till detta. Under denna första uppgift, deltog alla 
gruppmedlemmar aktivt. De pratade, diskuterade och var inte rädda för att ställa frågor till 
varandra eller till workshop-ledaren. Dock uppmärksammades en viss tvekan i att ta beslut, 
att verkligen bestämma sig för ett resultat. Vissa stunder av tystnad uppmärksammades. Efter 
att uppgiften var slutförd fyllde deltagarna i den första enkäten rörande flow synchronization.  
 
Deltagarna ansåg att uppgiften hade gått bra och att de löst den tillsammans. Sedan följde en 
kort presentation kring vad mindfulness innebär. Här förklarades även begreppen empati och 
perspektivtagande för deltagarna. Deltagarna ombads att tänka över dessa begrepp innan de 
påbörjade nästa övning.  
 
Denna övning gick ut på att deltagarna i gruppen, tillsammans skulle skapa ett koncept av det 
givna objektet och det ord eller den kontext som de kom fram till i den första övningen. 
Denna övning fungerade lika bra som den första, alla gruppmedlemmar deltog aktivt. Det 
material som fanns tillgängligt användes dock mer flitigt under denna övning och författarna 
kunde observera en fokuserad, positiv stämning med mycket få tysta stunder. Övningen 
avslutades och den andra enkäten rörande flow synchronization genomfördes. 
 
När FSYQ 1 och FSYQ 2 sedan jämfördes med varandra kunde en ökning av flow 
synchronization observeras hos varje deltagare.  
 

 
Figur: Resultat av workshopgruppens alla enkätundersökningar. 
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Ökning i % för varje deltagare mellan FSYQ 1 och FSYQ 2  
Deltagare 1 - 3%, Deltagare 2 - 12%, Deltagare 3 - 5%, Deltagare 4 - 5%, Deltagare 5 - 26%, 
Deltagare 6 - 5% 
 
Korrelationen mellan enkäterna 
Korrelationen mellan MMS och FSYQ 1 = 0,57 
Korrelationen mellan IRI (perspektivtagande) och FSYQ 1 = 0,88 
Korrelationen mellan MMS och FSYQ 2= -0,03   
Korrelationen mellan IRI (perspektivtagande) och FSYQ 2 = 0,72 

6. Analys och diskussion 
I det sista kapitlet presenteras studiens slutsats. I slutet av kapitlet kommer även ett förslag 
till vidare forskning att lyftas fram.   

6.1 Analys  

6.1.1 Analysteori  
Yams (2016) nämner hur individens kreativitet behöver kombinera kunskaper med 
personlighetsdrag. Här se vi en koppling till det som Davis (1996) nämner om att empati 
också är ett personlighetsdrag (trait) eller karaktärsdrag. 
  
Decety & Jackson (2004) menar att empati har olika tolkningar och en av dessa just är den 
kognitiva förmågan hos en individ, att den kan ta en annan människas perspektiv ur den 
kontexten. Davis (1996) säger att den sistnämnda i hans mätskala (IRI) perspektivtagande är 
starkt associerat med just den kognitiva komponenten. Här ser vi en koppling mellan 
perspektivtagande och mindfulness, då vi gör tolkningen av att Langers (1992) teori speglar 
ett kognitivt perspektiv av vad mindfulness är. Medvetenheten behöver tankeverksamhet och 
förståelse för andras perspektiv, därav kopplingen till Davis (1996) perspektivtagande och 
Langers (1992) mindfulness. Detta är anledningen till att vi ställde oss frågan hur någon 
skulle kunna vara mindful utan att kunna se andra individers perspektiv och förstå dem.  
 
Köping Olsson & Hartman (2018) säger i sin studie att samarbete i ett team sker genom att 
individer tänker över problemet i alla olika vinklar och i alla olika ljus så att nya idéer kan 
framkomma. Detta kan jämföras med Langers (1992) teorier om vad mindfulness innebär. 
Enligt denna definition skulle teamet ses som mindful. I Magyaródi & Oláhs (2015)  
mätverktyg FSYQ handlar en av punkterna om effektivt samarbete med gruppen eller andra 
individer. Detta effektiva samarbete skulle kunna likställas med den typ av samarbete som 
Köping Olsson & Hartman (2018) nämner här ovan. Detta i sin tur kan tolkas som en 
teoretisk koppling mellan mindfulness och group flow. 

6.1.2 Analys Enkäter   
Neumann & Chan m.fl. (2016) tar i sin forskning upp att den empatiska förmågan kan skilja 
sig mellan kön, att kvinnor statistiskt sett uppvisar mer empati än vad män gör. I de enkäter 
som analyserades i denna studie såg vi också detta samband. I de 60 enkäter som delades ut så 
fick kvinnorna ett medelvärde på den empatiska förmågan på 3,39 medan männens 
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medelvärde låg en aningen lägre på 3,17. Detta är ingen stor skillnad, men vi tolkar den som 
att tidigare forskning kring området empati kopplat till kön borde anses som korrekt. 
  
Vi såg också att det fanns en skillnad när det kom till mätningen av kreativ/mindful förmåga 
mellan könen. Här hade männen ett högre medelvärde än kvinnorna, männens medelvärde låg 
på 3,99 medan kvinnornas medelvärde var aningen lägre på 3,7. Det är inte en stor skillnad 
men visar att det finns tendens att män kanske är mer kreativa/mindfull än vad kvinnor är.  
 
Genom att analysera den data som införskaffats via enkätundersökningen går det att se att 
empati, som huvudområde (med detta menas alla fyra kategorier av empati) har inte någon 
större relation till en individs förmåga att vara mindful då detta värde ligger på 0,0865. Värdet 
är mycket nära ett 0-värde vilket inte går att tolka på något annat sätt än att korrelationen inte 
existerar.  
 
Dock kan vi se tendenser till ett samband mellan kategorin Perspektivtagande på Davis 
empatiskala och hur mindful en individ är. Om vi skiljer på de två olika deltagargrupperna 
kan vi se att hos Sparbanken Rekarne är sambandet svagare än hos studenterna. Hos 
uppdragsgivaren ligger sambandet på 0, 266.   

6.1.3 Analys Workshop + enkät FSYQ 
Strube, Barry & Moergen (1985) nämner att om en individ med personlighetstyp A får en 
medveten instruktion om att vara mindful kommer hen att ta andra beslut än om de inte hade 
fått en medveten instruktion. Sådan medvetenhet måste provoceras fram för att individen själv 
kanske inte är medveten om alla alternativ. Langer (1992) menar på att man missar 
möjligheterna till andra utfall och potentialen om går efter scripted behaviour. Under den 
workshop som utfördes i denna studie valde vi att provocera fram mindefulness, som i sin tur 
kanske inte ledde till mer kreativa utfall eftersom vi bara genomförde en workshop. Däremot 
kunde vi se en tydlig förändring i group flow och flow synchronization. Då mätvärdena för 
alla deltagarna steg. Detta innebär att det skulle kunna finnas en koppling om hur deltagarna i 
gruppen är mindful och tar ett bättre beslut utifrån detta, så kanske detta leder till ökad flow 
synchronization. Dock såg vi i enkät två, som tittar på mindfulness, en drastisk minskning i 
korrelationen i FSYQ 2. Värdet på mindfulness och FSYQ 1 låg på en korrelation på 0,57. 
När nästa test genomfördes minskade korrelationen mellan mindfulness och FSYQ 2 till ett 
korrelationsvärde till individens mindfulness på -0,036. Vi såg en koppling till att detta skulle 
kunna bero på att flow är en subjektiv upplevelse och i mindfulness så är det tvärtom där du 
öppnar upp och ser utifrån nya perspektiv. Alltså när FSYQ ökar så minskas sambandet till 
mindfulness. Vi såg också en tendens att Empati (perspektivtagande) sjönk från 0,88 till 0,72 i 
mätning av FSYQ 1 och 2. Detta gjorde att vi fick ställa oss frågan till varför det blev en 
sådan drastisk förändring i mindfulness och FSYQ 2. Då inga nya mätningar på mindfulness 
har genomförts tillsammans med FSYQ 2-enkäten så försvinner korrelationen mellan 
mindfulness och Flow synchronization när Flow synchronization stiger. Den slutsats som kan 
dras av detta är att genom att deltagarna har blivit påtvingat medvetna om mindfulness och 
tvingas vara mindful i denna övning stiger inte bara Flow synchronization utan även varje 
individs mindfulness-värde. Därför korrelerar inte dessa värden längre, för att det har skett en 
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förändring. Johansson (2004) nämner att ett associationsschema går att träna bort. Detta 
antyder även Langer (1992) i hennes teori om mindfulness. Här ser vi en koppling till FSYQ-
undersökningen, att detta skulle kunna vara en variabel av att flow synchronization ökar. När 
vi såg ökningen mellan de FSYQ-testerna som gjordes på deltagarna i workshopen var det en 
deltagare som stack ut från de andra fem deltagarna. Deltagarens ökning mellan de två 
mätningarna var på hela 26 %. När vi senare jämförde detta med IRI- och MMS-enkäterna 
kunde vi se att deltagarens värden var lägst i workshop-gruppen, men hade den största 
ökningen i flow. Detta ser vi som en koppling till att vi under workshopen medvetandegjorde 
mindfulness och empati.     
 
Gruppens värden från den första mätningen stämmer med den flow som gruppen går in med 
från början. Även en minskning i korrelationen mellan flow synchronization och 
perspektivtagande mättes som tidigare nämnt, men denna minskning var dock mycket liten 
vilket skulle kunna innebära att även om perspektivtagande kanske inte har stor betydelse för 
flow synchronization, har detta möjligtvis en liten påverkan.  
 
Langer (1992) kopplar risktagande till mindfulness och gör en koppling till individens 
kontroll, att individen är mer mindful när de upplever kontroll över situationen då detta leder 
till att individen vågar se saker och ting ur flera perspektiv och är mer öppen för andra 
lösningar. Det är detta med att vara öppen som klassas som mindful. Detta kopplar vi till den 
genomförda workshopen i denna studie, att gruppen inte hade några förväntningar att leverera 
någonting av värde. De hade kontroll över sin egen situation som ledde till att de kunde ta 
större risker i sina beslut. Därav blev individerna mer öppna för andra lösningar som de 
kanske annars inte hade övervägt om det stod mer på spel.      

6.2 Slutsats 
Forskningsfråga 
Finns det ett positivt samband mellan individens nivå av kreativitet/mindfulness och 
individens nivå av empati?  
 
Svar: Det finns tendenser till ett samband som är starkare än de andra kategorierna av empati. 
Denna tendens är positivt på så sätt att om en individ verkar ha högre nivåer av empati skulle 
även detta kunna leda till en högre nivå av mindfulness.  

Hypotes 

A: Empati och mindfulness/kreativitet korrelerar. 
 
Svar: Nej, vi kan inte säga att mindfulness och empati korrelerar med hjälp av de mätverktyg 
som använts i denna studie. Signifikansvärdet är för lågt för att hävda en korrelation. Dock 
finns tendenser till att de två på något sätt skulle kunna ha en relation till varandra, men inte 
på det vis som denna studie syftade till att undersöka.   
  
B: Empati och mindfulness/kreativitet ökar flow synchronization och bidrar till innovation i 
grupp. 
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Svar: Enligt de resultat som framkommit i denna studie är denna hypotes bekräftad. Varje 
gruppmedlem visade på en förhöjd känsla av flow synchronization under den andra 
mätningen, varav en av deltagarna påvisade en ökning på 26 %. Dessutom upptäcktes 
signifikanta korrelationer mellan både perspektivtagande och flow synchronization, men även 
mellan mindfulness och flow synchronization. Vi kunde även se en sänkt korrelation mellan 
mindfulness och Flow synchronization under den andra mätningen. Detta diskuteras vidare 
under rubrik 6.3 Diskussion. Under workshopen observerades fler och mer innovativa resultat 
efter att gruppens värden på FSYQ ökat. Detta stärker kopplingen mellan flow 
synchronization och den innovativa, kreativa förmågan hos gruppen under uppgiften.   

6.3 Diskussion   
Denna studies syfte var att se om det fans en korrelation mellan individens empatiska förmåga 
och individens kreativa/mindfulness förmåga. Det vi såg enligt vår undersökning var att vi 
inte hittade en korrelation mellan dessa. Detta förkastar hypotes A. Vi kan antyda en tendens, 
men inte ett tydligare tecken än så. De starkaste resultaten kommer från den del av 
undersökningen som behandlar workshopen. Här kunde kopplingar göras till att både 
perspektivtagande och mindfulness har ett starkt samband med flow synchronization. Detta 
skulle kunna betyda att även om förmågan till perspektivtagande och mindfulness inte kan ses 
som samma sak eller att de korrelerar starkt, så kan de ändå ha en stark inverkan på gruppen 
och hur denna kommer att fungera under en uppgift. Detta skulle kunna ha konsekvenser för 
hur en grupp eller medlemmar i en grupp tar beslut och vilka resultat som uppnås, och på 
vilken nivå det slutliga resultatet av grupparbetet hamnar på. En grupp som inte tar hänsyn till 
mindfulness och är medvetna om perspektivtagande kanske presterar sämre än en grupp som 
är mindful och perspektivtagande? Om dessa resultat står sig i fortsatta studier skulle detta 
kunna ha betydelse för hur kreativa team och grupper som förväntas prestera och leverera 
kreativa innovationer på ett bättre sätt, kan få igång grupprocessen och även höja resultaten. 
Detta skulle kunna ses som en utvecklad förståelse för innovationsprocesser i team och även 
vad som underlättar group flow under en uppgift.  Det som skulle ha kunnat påverka detta 
resultat är variabler som för liten population, enkäternas utformning så som om dessa skulle 
ha utformats på ett annat vis kanske resultatet hade sätt annorlunda ut. Dessutom kan urvalet 
bland de studenter som tillfrågats ha påverkat resultatet. Om andra studenter, så som till 
exempel sjuksköterskor tillfrågats, hade kanske korrelationen blivit starkare, eller andra 
resultat kunnat utläsas. Metodens inverkan på resultatet skulle kunna gå att spåra tillbaka till 
den forskningsdesign som använts i studien. En möjlig förklaring till den tendens som hittades 
istället för en korrelation skulle kunna vara de mätverktyg som använts. Dessa definitioner 
eller de frågor som ställts i enkäterna speglar möjligtvis inte de variabler som skulle behöva 
mätas för att få en starkare korrelation. Det skulle även kunna vara så att dessa frågor bör 
undersökas ur ett annat perspektiv med andra sätt att förstå kunskap. Detta skulle kunna 
innebära att intervjuer genomförs och tolkas istället för att mätdata från självskattningar 
samlas in. De begränsningar som finns i denna studie har mycket att göra med den population 
och det tidsutrymme som fanns för att genomföra undersökningarna. Dessutom kom de starka 
resultaten från workshopen som en överraskning och utrymmet fanns inte för att utforska 
detta ytterligare. Därför har endast en workshop kunnat genomföras och då dessa resultat inte 
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kan jämföras med en annan grupps resultat kan detta leda till svagheter i slutsatsen i form av 
brist på data.  

6.3.1 Innovationsbidraget 
Innovationsbidraget kommer att levereras till Sparbanken Rekarne som en form av interaktiv 
projektdagbok vid namn MAP. Detta verktyg baserar sig på de resultat som denna studie har 
kommit fram till och även på de teorier som studien har använt sig av. Verktyget är utformat 
på så sätt att det ska användas innan, under och efter möten där en kreativ prestation är 
central. Det är utformat för att få mötesdeltagarna att fokusera, vara medvetna om sin 
omgivning, sig själva och gruppen, samt att kunna ta in de andras perspektiv och bli påminda 
om den. Detta verktyg, likt den workshop som genomfördes, ska användas för att öka flow 
synchronization under dessa möten. Detta görs genom att deltagarna inför varje möte blir 
påminda om de positiva effekter som verktyget kan ha, genom att de svarar på några korta 
och enkla frågor. Verktyget kan även användas som en anteckningsbok för projektspecifika 
möten och blir därför ett användbart verktyg utifrån fler perspektiv.   

6.3.2 Vidare forskning 
Kopplingar mellan perspektivtagande och mindfulness behöver förstås på ett bättre sätt då 
denna undersökning endast kunde bekräfta tendenser till korrelationer. Detta med tanke på att 
empativerktyg används inom human centred design för att bättre förstå den som ska använda 
de tjänster som utvecklas. Empati och verktyg för empati kanske inte är rätt väg att gå, utan 
mindfulness i dessa processer kanske är en mer effektiv väg att gå, med inslag av empati.  
De resultat som framkommit i denna studie bör undersökas ytterligare, speciellt kopplat till de 
resultat som framkom under workshopen. Detta för att styrka eller avfärda de resultat som 
denna studie hittat. Alltså bör kopplingar mellan mindfulness, perspektivtagande och flow 
synchronization undersökas ytterligare för att förstå de krafter som ligger bakom en väl 
fungerande, innovativ grupprocess.  
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Bilagor 

 

Enkät 1 
Bakgrundsinformation 

 
 
Datum:______________   Ort:_____________________   
 
 
Ålder:         under 20 år�  21-25 år�  46-30 år�  31-35 år�  36-40 år�  över 40 år�  
 
Kön:   Kvinna �   Man �  Annan � 
 
 
Arbetesroll:___________________________________________________________  
 
Anvisningar:  
Nedan följer en lista med 28 påståenden om sätt att reagera i olika situationer. Var vänlig läs varje 
påstående och ringa sedan in den lämpliga siffra till höger om påståendet som markerar hur mycket 
Du håller med om eller inte håller med om att påståendet är en beskrivning av Dig själv. Det finns 
inga rätta eller felaktiga svar. Använd inte för mycket tid till något enda påstående utan ange det 
svar som verkar beskriva Dig själv bäst.  
________________________________________________________________________________ 
 Stämmer  Stämmer Tveksam, Stämmer Stämmer 
 inte alls ganska dåligt  vet ej ganska väl mycket väl 
     
1.  Jag dagdrömmer och fantiserar ibland  
     om sådant som jag skulle kunna råka  
     ut för. 1 2 3  4 5 
 
2.  Jag känner ofta starkt med människor  
     som har det sämre ställt än jag. 1 2  3   4  5 
 
3.  Jag tycker ibland att det är svårt att se  
     saker ur ”den andres” synpunkt. 1 2  3   4  5 
 
4.  Ibland tycker jag inte speciellt synd  
     om andra när de har problem. 1 2  3   4  5 
 
5.  När jag läser romaner lever jag mig  
     verkligen in i romanfigurernas  
     känsloliv. 1 2  3   4  5 
 
6.  I nödsituationer känner jag mig  
     orolig och illa till mods. 1 2  3   4  5 
 
7.  Jag är för det mesta objektiv när jag  
     ser en film eller en pjäs, och låter mig  
     sällan ryckas med helt och hållet. 1 2  3   4  5 
 
8.  Jag försöker se var och ens ståndpunkt  
     i en tvist innan jag bildar mig en egen  
     uppfattning 1 2  3   4  5 
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 Stämmer  Stämmer Tveksam, Stämmer Stämmer 
 inte alls ganska dåligt  vet ej ganska väl mycket väl 
 
9.  När jag märker att någon blir utnyttjad,  
     så känner jag att jag vill beskydda den  
     personen.  1 2  3   4  5 
 
 
10. Jag känner mig ibland vanmäktig när  
      jag är mitt uppe i en mycket  
      känsloladdad situation. 1 2 3 4 5 
 
 
11. Jag försöker ibland att bättre förstå mina  
      vänner genom att föreställa mig hur  
      saker och ting ser ut i deras perspektiv. 1 2 3 4 5 
 
12. Det händer sällan att jag blir oerhört  
      gripen av en bok eller film.  1 2 3 4 5 
 
13. När jag ser att någon blir skadad  
      brukar jag kunna hålla mig lugn. 1 2 3 4 5 
 
14. Andra människors olyckor brukar  
      vanligtvis inte beröra mig särskilt   
      mycket.   1 2   3 4 5 
 
15. Om jag är säker på min sak så slösar  
      jag inte tid på att lyssna på andras  
      argument.   1 2  3 4 5 
 
16. När jag har sett en pjäs eller film, har  
      det hänt att det känts som om jag vore   
      en av huvudpersonerna.  1 2  3 4 5 
 
17. Spända och känsloladdade situationer  
      skrämmer mig.  1 2  3 4 5 
 
18. När jag ser att någon blir orättvist  
      behandlad, så känner jag ibland inte  
      något större medlidande.  1 2  3 4 5 
 
19. Jag är vanligtvis rätt så skicklig när det  
      gäller att hantera krissituationer.  1 2  3 4 5 
 
20. Jag blir ofta ganska berörd av sådant  
      jag ser hända.   1 2  3 4 5 
 
21. Jag tror att det finns två sidor av varje  
      problem och jag försöker att se båda.  1 2  3 4 5 
 
22. Jag skulle beskriva mig själv som en  
      ganska godhjärtad person.  1 2  3 4 5 
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 Stämmer  Stämmer Tveksam, Stämmer Stämmer 
 inte alls ganska dåligt  vet ej ganska väl mycket väl 
 
23. När jag ser en bra film så har jag lätt för  
      att identifiera mig med huvudpersonen.  1 2  3 4 5 
 
24. Jag har en benägenhet att tappa  
      kontrollen i kritiska lägen.  1 2  3 4 5 
 
25. När någon gör mig upprörd så brukar  
      jag, för ett ögonblick, försöka sätta  
      mig in i vederbörandes situation.  1 2  3 4 5 
 
 
26. När jag läser en intressant berättelse  
      eller roman, föreställer jag mig hur det  
      skulle kännas om det hela gällde mig.   1 2  3 4 5 
 
27. När jag ser någon i en nödsituation som  
      är i stort behov av hjälp, så blir jag  
      alldeles uppriven.  1 2  3 4 5 
 
28. Innan jag kritiserar någon så försöker  
      jag föreställa mig hur jag skulle känna  
      det, om jag vore i samma situation.  1 2  3 4 5 
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Enkät 2 

 
Anvisningar:  
Nedan följer en lista med 21 påståenden, markera i vilken omfattning på en fem-punktskala 
(1=stämmer absolut inte – 3=varken instämmer eller tar avstånd – 5=instämmer fullständigt) som 
varje påstående här nedan karakteriserar dig.  
_____________________________________________________________________________ 

 
 

1. Stämmer absolut inte  
2. Håller inte helt med 
3. Varken instämmer eller tar avstånd  
4. Håller till viss del med 
5. Instämmer fullständigt 

 
 

 Stämmer   Håller inte  Varken          Håller till       Instämmer  
 absolut inte  helt med instämmer     viss del          fullständigt 
      eller tar          med 
      avstånd 
 
1. Jag tycker om att undersöka saker  1 2  3   4  5 

 
2. Jag kommer sällan på några nya idéer 1 2  3   4  5 
 
3. Jag är alltid öppen för nya sätt  1 2  3   4  5 
    att göra saker  
 
4. Jag ”blir uppslukad” av nästan   1 2  3   4  5 
    allt jag gör 
 
5. Jag strävar aktivt efter att lära mig  1 2  3   4  5 
    nya saker  
 
6. Jag kommer gärna med annorlunda  1 2  3   4  5 
    bidrag   
 
7. Jag håller mig till beprövade sätt att  1 2  3   4  5 
    göra saker  
 
8. Jag märker sällan vad andra människor  1 2  3   4  5 
    vill göra  
 
9. Jag undviker samtal som provocerar  1 2  3   4  5 
    mina tankar  
 
10. Jag är väldigt kreativ  1 2  3   4  5 
    
11. Jag kan bete mig på många olika sätt 1 2  3   4  5 
      i en given situation  
 
12. Jag håller mig till den stora bilden  1 2  3   4  5 
      ”the big picture” 
 
13. Jag är väldigt nyfiken  1 2  3   4  5 
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 Stämmer   Håller inte  Varken          Håller till       Instämmer  
 absolut inte  helt med instämmer     viss del          fullständigt 
      eller tar          med 
      avstånd 
 
14. Jag försöker tänka på nya sätt att  1 2  3   4  5 
     göra saker  
 
15. Jag är sällan medveten om  1 2  3   4  5 
     förändringar  
 
16. Jag har ett öppet sinne inför allt,  1 2  3   4  5 
      även sådant som utmanar mina  
      grundläggande övertygelser  
 
17. Jag tycker om att bli intellektuellt  1 2  3   4  5 
      utmanad  
 
18. Jag har lätt för att komma på nya  1 2  3   4  5 
      och effektiva lösningar  
  
19. Jag är sällan uppmärksam på den  1 2  3   4  5 
      senaste utvecklingen  
 
20. Jag tycker om att klura ut hur saker  1 2  3   4  5 
      fungerar  
 
21. Jag tänker inte annorlunda än andra  1 2  3   4  5 
 
 

 

 
 

Tack för Din medverkan! 
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Flow Synchronization Questionnaire (FSQ) 
Tänk på den aktivitet du nyss gjorde och markera i vilken omfattning på en fem-punktskala 
(1=stämmer absolut inte – 3=varken instämmer eller tar avstånd – 5=instämmer helt) som varje 
påstående här nedan karakteriserar dig under denna aktivitet! 

 
1. Starkt emot 
2. Håller inte helt med 
3. Varken instämmer eller tar avstånd  
4. Håller till viss del med 
5. Instämmer fullständigt 

 
 Starkt  Håller inte  Varken          Håller till      Instämmer   
 emot  helt med  instämmer     viss del         fullständigt  
      eller tar          med  
      avstånd 
 
1. Jag kände att jag hade positiv inverkan   1 2  3   4  5 
    på mina gruppmedlemmars utförande   
    av uppgiften 
 
2. Jag fick mer energi mot slutet av  1 2  3   4  5 
    utförandet (uppgiften) än i början    
    
3. Mina gruppmedlemmar var motiverade  1 2  3   4  5 
    att fullfölja aktiviteten  
 
4. Vår kommunikation var effektiv  1 2  3   4  5 
    under utförandet (av uppgiften)   
 
5. Jag blev uppmuntrad av mina  1 2  3   4  5 
    gruppmedlemmars utförande 
 
6. Vi hade ömsesidig tillit till varandra  1 2  3   4  5 
     
7. Jag lärde mig någonting nytt av mina  1 2  3   4  5 
    gruppmedlemmar    
 
8. Jag kände att vi speglade varandra  1 2  3   4  5 
    under utförandet  
 
9. Jag upplevde att våra beteenden (rörelser) 1 2  3   4  5 
    var synkroniserade under utförandet 
 
10. Jag känner att vi har genomfört   1 2  3   4  5 
      uppgiften väl 
 
11. Jag var bara fullt fokuserad på den  1 2  3   4  5 
      gemensamma uppgiften  
 
12. Jag är intresserad av att arbeta 1 2  3   4  5 
      tillsammans med mina  
      gruppmedlemmar en annan gång 
 
13. Jag upplevde att jag kunde motivera 1 2  3   4  5 
      mina gruppmedlemmar att utföra  
      uppgiften 
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 Starkt  Håller inte  Varken          Håller till      Instämmer   
 emot  helt med  instämmer     viss del         fullständigt  
      eller tar          med  
      avstånd 
 
14. Jag kände en sorts harmoni mellan 1 2  3   4  5 
      oss  
 
15. Vårt utförande var väl-koordinerat  1 2  3   4  5 
 
16. Jag upplevde att våra relationer   1 2  3   4  5 
      utvecklades 
  
17. Jag kände att jag kunde räkna med  1 2  3   4  5 
      mina gruppmedlemmar  
 
18. Jag skulle vilja arbeta tillsammans  1 2  3   4  5 
      med mina gruppmedlemmar i  
      framtiden  
 
19. Vårt samarbete fungerade med  1 2  3   4  5 
      automatik 
 
20. Jag kunde reagera väl (lämpligt) på  1 2  3   4  5 
      mina gruppmedlemmars beteende  
 
21. Jag var fullständigt uppslukad  1 2  3   4  5 
      av uppgiften   
 
22. Jag upplevde att jag hade en positiv 1 2  3   4  5 
      påverkan på mina  
      gruppmedlemmars utförande  
 
23. Jag upplevde att vi alla andades 1 2  3   4  5 
      obesvärat (lättsamt) tillsammans   
  
24. Jag kände mig uppiggad (utvilad)  1 2  3   4  5 
      när uppgiften var avklarad  
  
25. Jag kunde lära mig något av mina  1 2  3   4  5 
      gruppmedlemmar  
  
26. Jag kunde respektera mina  1 2  3   4  5 
      gruppmedlemmars förmågor  
 
27. Vi hade ett gott samarbete med  1 2  3   4  5 
      varandra  
 
28. Jag var fullständigt avslappnad  1 2  3   4  5 
  
 
 
 


