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Sammanfattning 

 

Studien har som syfte att se om social loafing, som är ett socialpsykologiskt fenomen, kan 

påverka gruppers prestation och engagemang i innovativa kontexter. Innovationsprocesser sker 

oftast i grupp för att generera problemlösande idéer och nya potentiella innovationer. En 

kvantitativ metod med en experimentell forskningsdesign har varit studiens grund för att samla 

in data. Enkäter har även använts för att samla in data för studien. Med hjälp av insamlat 

datamaterial har studien kunnat analysera om det socialpsykologiska fenomenet har någon 

påverkan på prestation och engagemang i innovationsprocessens search-fas. Resultaten har 

visat att det finns signifikanta korrelationer mellan de grupper som testades för 

socialpsykologisk påverkan. Resultat från den, statistiska analysen har även visat signifikanta 

samband mellan engagemang och andra variabler i grupperna. 

 

 

Nyckelord: Innovation, kreativitet, social loafing, grupprocesser, flow 

 

Abstract 

 

The aim of the study is to see if social loafing, which is a social psychological phenomenon, 

can affect the group's performance and commitment in innovative contexts. The study 

examines whether social loafing has any impact on innovative contexts. As the initial part of 

the innovation process usually takes place in groups to create problem-solving ideas and new 

potential innovations. A quantitative method and an experimental research design have been 

the basis of the study for collecting data. Surveys have also been used to collect data for the 

study. With the help of collected data material, the study has been able to analyze whether the 

social psychological phenomenon has any impact on performance and commitment in the early 

phase of the innovation process. The results from the data have shown that it has statistical 

significance between the groups tested for social psychological impact. Results from the 

surveys have also shown significant correlation between engagement and other variables in the 

groups. 
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Förord 

 

Studien har varit en del av ett examensarbete för att undersöka och analysera prestation och 

engagemang vid framtagning av innovationer. Syftet är att med hjälp av studien kunna utöka 

kunskap kopplat till innovationsprocesser och hur den tidiga fasen kan påverkas. Olika faktorer 

som har en möjlig påverkan blev självklara under studier om socialpsykologi. Detta 

diskuterades vidare med Västerås marknad och näringsliv för att se om ett behov och nytta 

fanns för denna typ av kunskap. 
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1 Inledning 

I det här avsnittet kommer följande att behandlas, Bakgrund, tidigare forskning, 

problembakgrund, studiens syfte, innovationsbidrag, hypoteser, avgränsning. 

   

1.1 Bakgrund 

Innovation beskrivs som en aktiv process där idéer leder till värdeskapande. Dessa värden kan 

vara i form av nya processer, produkter eller tjänster. Där idéer blir till något som går att 

använda och skapar värde för användaren. En självklar källa till innovation och nya upptäckter 

är forskning, framsteg i teknik som ger möjlighet att dra nytta av nytt material, nya processer 

och metoder. Det finns många upptäckter som gjorts tidigt i vår historia som främst bidragits 

från enskilda personer men i dagens samhälle när avancerade produkter tillverkas så krävs det 

ett nätverk av människor och kompetenser (Tidd & Bessant, 2013). Bröderna Wright var de 

som tillverkade det första flygplanet, det krävdes mycket tid och samarbete vilket gjorde att de 

klarade av det. Självklart fick de mycket motgångar och det var inte många som trodde att de 

skulle lyckas. Enligt Sawyer (2007) bör kreativa processer ske i grupp då det krävs många idéer 

som hela tiden bygger på varandra och blir bättre av varandra. 

  

Det blir allt mer svårare att arbeta individuellt när det kommer till att vara innovativ eftersom 

det oftast behövs kompetenser i flera områden och det gör processen svårare att utveckla 

individuellt. Det är fördelaktigt att använda sig av grupper för att öka innovationsförmågan då 

mer kunskap och erfarenhet tillsätts till gruppen. Delvis är det viktigt att ha rätt personer med 

rätt kompetens men också att deltagarna är motiverade, känner samhörighet och ett gemensamt 

mål. Tidd & Bessant (2013) beskriver multifunktionella grupper som en effektiv 

innovationsgrupp. Med multifunktionella grupper menar de att skapa olika perspektiv och 

kompetenser från olika håll. Exempelvis att ha en designer, en ingenjör och en tekniker för att 

tackla ett problem. Det som händer är att alla kommer se problemet från olika perspektiv och 

kunna dela på kunskaperna för att effektiv kunna lösa problem och komma på nya idéer.  Dessa 

grupper är effektiva förutsatt att alla individer är med och bidrar i processen. Genom att arbeta 

i grupp är sociala interaktioner nästan oundvikligt, vilket gör socialpsykologi till en viktig 

faktor.   

 

Enligt Monzani, Ripoll, Peiró, & Dick (2014) finns det många fördelar med att jobba i grupp 

men att fenomen som social loafing (hädanefter betecknat som SL) kan skapa svårigheter i 

processen. SL innebär att individer presterar sämre i grupp än om de skulle arbeta själva. För 

att göra grupper bättre bör det finnas kunskap om vad som skapar svårigheter i grupprocessen. 

Det är nödvändigt att först och främst ta reda på om det finns ett problem eller påverkan av SL 

i idégenerering, innovationsprocessens tidigare fas för att kunna minimera denna tendens. Tidd 

& Bessant (2013) menar att grupper som presterar högt är engagerade i det som ska göras och 
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de ser utmaningar och förbättringar i uppgiften de ska ta sig an. Fenomenet SL har en tendens 

att uppkomma i grupper där den individuella prestationen inte är identifierbar och när en individ 

saknar bland annat engagemang och motivation (Aronson, Wilson, Akert & Sommers, 2018). 

Att analysera om dessa påverkar innovationsgrupper är ett lämpligt sätt för att kunna utesluta 

om det finns en påverkan eller inte och för att kunna utveckla ett verktyg som minskar eller tar 

bort denna tendens.  

 

1.2 Tidigare forskning 

Under 1927 så upptäckte psykologen Walther Moede att hans student Ringelmann hade 

observerat att individer tenderar att prestera mindre när de är i grupp jämfört med när de arbetar 

själv. Forskning visade att när individer arbetade i grupp för att dra i ett rep så var medelvärdet 

av kollektiva prestationen lägre än den individuella prestationen. Varje person drog mindre när 

de var i en grupp jämfört med när de drog i repet ensamma. En upprepande studie gjordes med 

olika storlekar i gruppen för att se hur det skiljer sig beroende på gruppens storlek, från 1–6 

personer. Resultatet visade att ju fler människor som tillsattes till gruppen desto mindre blev 

varje individs dragstyrka (Ingham, Levinger, Graves, & Peckham, 1974). Den totala 

prestationen ökade men varje individ presterade mindre ju fler de blev, alltså är det i vissa fall 

inte så effektivt att tillsätta fler medlemmar. I studien var deltagarna endast män och studenter. 

Deltagarna som var studenter i psykologi fick även kurspoäng för sitt deltagande. Denna studie 

kan inte generaliseras på hela populationen då det inte är ett randomiserat urval, vilket sänker 

den externa validiteten. 

 

Sawyer (2007) hävdar att det är svårt för en person att ensamt driva en innovationsprocess, det 

är en fördel med en grupp med olika kompetenser för kan klara av det. Att samarbeta, skapa 

och driva en kreativ process är grunden till innovation. En serie av gnistor, alltså idéer som 

bygger på varandra, möjliggör att innovationer skapas. Curral, Forrester, Dawson & West 

(2001) visar med tidigare forskning att innovationsgrupper är effektiva när de är tillräckligt 

många men är de fler än vad som behövs så kommer det att påverka gruppens effektivitet. För 

få i en grupp visar för lite mångfald av perspektiv och för många visar en ojämn interaktion 

och deltagande. En grupp är två eller fler personer som är beroende av varandra för att nå ett 

mål som dom har gemensamt. När en grupp skapas så behöver individerna ha en viss typ och 

nivå av kunskap för att lyckas. Det finns inga anvisningar för hur stor en grupp ska vara men 

en grupp med för få eller för många personer och beroende av arbetsuppgift påverkar 

prestationen och resultatet enligt Ulrich & Crider (2017). 

 

Johnssons (2016) studie om faktorer som möjliggör innovation är att ha en process och rutiner 

för att skapa effektiva team som kan prestera bra från början och motverka grupproblem. Det 

är viktigt att ha en fas där gruppen skapas och förbereds inför innovationsarbetet. Det möjliggör 

för medlemmarna i gruppen att ordna och planera inför det kommande arbetet. Dessa faktorer 

förenklar innovationsprocessen för gruppen då de kan vara mer självständiga och kräver inte 

lika mycket ledning som innan. Deltagarna kan fokusera på den faktiska arbetsuppgiften och 

får utrymme att göra det genom att processen förenklas.  
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Aronson et al. (2018) hävdar att socialpsykologi analyserar individer i sociala sammanhang 

och det går hand i hand med hur gruppers innovationsförmåga påverkas av individuella 

deltagare. Tidigare forskning gjorda av socialpsykologer kring gruppstorlekar och hur det 

påverkar prestationen, menar att SL kan vara en bidragande faktor för processförluster (Curral 

et al, 2001). En studie av Peñarroja, Orengo, & Zornoza (2017) visar att när deltagarna i en 

grupp vet vad de andra medlemmarna arbetar med och hur de arbetar så får de en positivare 

bild och därmed sänks SL. Studien baserades på ett experiment där grupper arbetade via 

chattforum och en fysisk kontakt förekom inte. 

 

1.3 Problembakgrund 

Utveckling av teknik ger förutsättningar för att ny teknik skapas, vilket skapar en rörelse framåt 

som rör sig alltmer snabbare än innan. Inom teknikmarknaden är det stor konkurrens om att 

alltid ligga i framkant vilket de även försöker att vara när det kommer till nya idéer och 

innovationer. Företagen måste först och främst vara medvetna om utvecklingen och vad som 

ökar samt hämmar den för att röra sig framåt (Suciu & Prahova, 2011). Cohen & Levinthal 

(1990) hävdar att en viktig faktor är företagens kapacitet till att göra förändringar i 

verksamheten. Detta benämns som absorptive capacity som berör hur öppen och redo företag 

är för nya förändringar och hur villiga de är att tillämpa dem. Genom att vara medveten om 

faktorer som påverkar innovationsförmågan ökar förutsättningarna för företaget att inte riskerar 

att verksamheten hamnar efter i utvecklingen. 

 

Idag behöver företag effektiva grupper som arbetar med innovation och prestanda, att inte 

aktivt arbeta med att förnya och förbättra sig kan leda till att företag förlorar sin marknad till 

någon annan som gör det bättre. Något som exemplifierar svårigheterna med att alltid förnya 

sig och att förlora marknadsandelar är företaget Kodak. De grundades för över 100 år sedan 

och har varit marknadsledarna inom produktion, försäljning och service för film och bild. 

Tekniken de erbjöd var analog och när den digitala kameran lanserades blev den snabbt väldigt 

populär och behovet av den analoga tekniken blev väldigt begränsad. En omfattande 

omställning krävdes för företaget där många servicestationer fick stängas ner och anställda fick 

varslas. De hann inte implementera den digitala tekniken i takt med konkurrenterna och de 

hann inte förändra sina erbjudanden. Den nya innovationen, digitala kameran, förändrade 

marknaden helt och den analoga teknologin föråldrades. Företag måste idag mer än någonsin 

vara beredda på sådana förändringar genom att aktivt arbeta med innovation, omvärldsanalys, 

förnyelse och förbättring av deras verksamhet (Tidd & Bessant, 2013). Kodaks historia lär oss 

om vikten med absorptive capacity som nämns ovan, i Cohen & Levinthal (1990), kapaciteten 

att ta upp signaler från omgivningen och anpassa sig till dessa. 

 

Många större uppgifter som går ut på att lösa och förbättra behöver någon form av samarbete i 

grupp och uppgiften försvåras om det sker ensamt, olika människor måste slås samman för att 

få en diversifiering av kunskap och erfarenhet som möjliggör skapandet av idéer. På nästan alla 

platser där det skapas en produkt eller tjänst så arbetar människor i grupp och därför är det 
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viktigt att veta vilka faktorer som motiverar och engagerar människor till att interagera och 

samspela. För att grupper ska bli ännu bättre behöver tendenser, som exempelvis SL minskas 

eller elimineras. Slutsatsen av att människor jobbar i grupp kan vara att det alltid borde vara 

effektivt. Men forskning inom SL har visat att det finns många människor som tenderar att 

anstränga sig och prestera mindre när de arbetar i grupp jämfört med när de arbetar individuellt 

(Karau & Williams, 1993). 

 

Tidd & Bessant (2013); Sawyer (2007) menar att innovativa processer oftast sker i grupp och 

är mest effektiva i grupp. Forskning inom socialpsykologi av Latané, Williams, & Harkins 

(1979) har visat att när personer får uppgifter så presterar de sämre i grupp jämfört med när de 

är själva, detta fenomen kallas SL. Aronsson, Akert & Wilson (2018) hävdar att 

socialpsykologi är då individer studeras i sociala sammanhang som exempelvis i grupp vilket 

denna studie kommer att fokusera på för att se om socialpsykologiska fenomenet SL påverkar 

dessa gruppers innovativa förmåga. Genom ökad kunskap om SL och om dess påverkan med 

hjälp av denna studie, kan förhoppningsvis faktorer som hämmar innovationsförmågan stoppas 

eller minskas 

 

Majoriteten av tidigare forskning inom SL har baserats på fysiska aktiviteter som exempelvis 

dragkamp. Dessa studier har för det mesta handlat om att komplettera varandra genom additiva 

uppgifter. I en sådan studie går det att enkelt se hur mycket en person kan dra själv jämfört med 

när personen är i en grupp. Denna studie avgränsar sig istället till om SL har en påverkan på 

search-fasen i innovationsprocessen utifrån Tidd & Bessants (2013) modell. Fasen är den första 

i en innovationsprocess och handlar om att ta hitta lösningar och problem för att kunna ta fram 

idéer som ska bli innovationer.  

 

Friedman & Schustack (2014) menar att personligheter som exempelvis tillmötesgående och 

samvetsgrannhet visar att personen är lätt att samarbeta med och är målmedveten och noggrann. 

Att vara målmedveten och kunna samarbeta är viktiga faktorer som kan minimera SL (Aronson 

et al., 2018.; Rathus, 2015) Det är därför av intresse för studien att analysera personligheter 

kopplade till SL. Ett annat intressant personlighetsdrag är öppenhet som ofta förknippas med 

kreativitet vilket också är av intresse i denna studie.  

 

1.4 Syfte 

Denna studie har som syfte att undersöka om det socialpsykologiska fenomenet SL påverkar 

gruppers kreativa förmåga i innovationsprocessens search-fas. 

 

1.5 Innovationsbidrag 

Denna studies innovationsbidrag är att skapa förutsättningar för grupper att öka prestation och 

engagemang. Prestation är resultatet och engagemang är graden av social interaktion Genom 

en kvantitativ studie och experiment samlas data in om SL och om det påverkar grupper som 
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arbetar med idégenerering och kreativt arbete. Målet är att utveckla ett verktyg som minimerar 

tendensen att fenomenet uppkommer och hämmar innovationsförmågan i grupper. Genom att 

minimera chanserna för SL uppkomst möjliggörs en chans till förbättring, utveckling och öka 

innovationsförmågan hos grupper. Hur detta ska göras kommer att presenteras i en faktabok 

och vara studiens innovationsbidrag. Faktaboken ska innehålla diagram och tabeller men också 

text i en liten grad. Detta ökar förståelsen för hur SL ska kunna hanteras i kreativa grupper. 

 

1.6 Uppdragsgivare 

Uppdragsgivaren är Västerås marknad & näringsliv och de har ett stort intresse för innovation 

och teknik som denna studie är inriktad på. De är en organisation som är väldigt intresserade 

av att främja teknikintresset för unga och för att stärka regionens innovationsförmåga genom 

att skapa förutsättningar för en ökad drivkraft för verksamheter inom teknik och innovation. 

Genom dialog med uppdragsgivare har behovet, nyttan och förväntningarna av studien 

diskuteras utifrån båda parterna. Uppdragsgivaren bistår med lokal och deltagare till studiens 

experiment vid ett tillfälle på cirka en timma.  

 

1.7 Hypoteser 

Hypotes 1 

Social loafing påverkar innovationsförmågan i grupper. 

 

Hypotes 2 

Högre grad av interaktion minskar risken för social loafing. 

 

Hypotes 3 

Personlighetsdrag påverkar tendensen för social loafing. 

 

1.8 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att studera SL under den initiala search-fasen av en 

innovationsprocess utifrån Tidd & Bessants (2013) modell. Denna fas syftar till att hitta 

möjligheter till innovationer och idéer genom kreativitet och idégenerering. Att göra en mer 

omfattande undersökning skulle ge mer data och möjlighet till ett resultat som är mer 

generaliserbar och representativ. På grund av en begränsad tid finns det ingen möjlighet att 

göra en större studie på fler människor och företag och därför har en småskalig studie har gjorts 

med fem grupper och 24 deltagare. Karau & Williams (1993) hävdar också att det är viktigt att 

testa olika uppgifter och inte bara en enskild uppgift för att avgöra om SL förekommer. I 

experimentet görs två olika uppgifter och kompletteras även med två enkäter för att försöka 

variera och öka den data som samlas in. Tidigare forskning har också visat att SL beror på 
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gruppstorlek och grupperna i denna studie var i olika storlekar (Karau & Williams, 1993). Det 

är inget som har lagts stor vikt på då det redan har studerats gruppstorlekar och att lägga tid på 

att studera gruppstorlekar hade tagit en för stor tid av studien och inte bidra till ny kunskap, där 

valdes avgränsas denna faktor. 

 

1.9 Disposition 

 

 
Figur 1 - Disposition 

 

Upplägget för denna uppsats består av fem stycken avsnitt som studien kommer att behandla. 

 

Inledning 

Det första kapitlet är bakgrund vilket berör hur studien utformats från början genom fakta, i 

avsnittet berörs det vad tidigare forskning har visat och själva problemformuleringen. 

 

Teori 

Presentation av tidigare forskning som gjorts inom de ämnen som studien inriktar sig på och 

dessa är innovation, kreativitet, grupprocesser, flow och SL.  

 

Metodavsnittet 

Visar studiens tillvägagångssätt för att få fram data och hur den har analyserats för att kunna 

pröva hypoteserna. Avsnittet beskriver vilka metoder som valts och varför dessa tillämpats. 

Analysen samt datainsamlingen kommer att presenteras och analyseras för att i senare 

kapitelvisa resultatet. 

 

Resultat 

I detta avsnitt kommer analyserad data att presenteras. Den data som experimentet och 

enkäterna har analyserats kommer att presenteras. 
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Analys och diskussion  

I den sista delen av rapporten beskrivs slutsatsen. Här analyseras, utvärderas och diskuteras 

studien, hur den skulle kunna förbättras och hur en framtida studie skulle kunna se ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 8 

2 Teori  

I detta avsnitt kommer de teorier och begrepp som finns med i studien att behandlas. 

 

2.1 Innovation 

Tidd & Bessant (2013) menar att förmågan att se kopplingar, möjligheter och att kunna dra 

nytta av dessa för att få övertag på en marknad är innovation. Att göra idéer till produkter och 

tjänster som är nya och unika är också en central och viktig del för ett lands ekonomi. En 

innovation kan även vara en ny process som förbättrar framtagning av produkter eller 

effektiviserar arbetsprocesser. Idag är livscykeln för produkter mycket lägre speciellt för 

elektroniska produkter som TV, mobil och datorer, därför skapas en stark konkurrens mellan 

företagen på en marknad. De behöver ständigt och kontinuerligt arbeta med att förbättra sina 

produkter eller ersätta de med nya modeller men det krävs också att företagen är snabbare än 

sina konkurrenter när de introducerar nya saker.  

 

2.2 Search-fas 

Nedan visar figur 2 en modell över innovationsprocessen och i denna studie behandlar endast 

den första fasen som är search. Det är en fas där idégenerering är central för att hitta potentiella 

innovationer som sedan ska arbetas vidare med. Denna fas är början på en innovation och vad 

som triggar igång innovationer. Det finns flera sätt att väcka igång innovationer på. Det kan 

vara genom att se andra göra saker för att se att det behövs en utveckling och försöka utveckla 

det. Det kan vara genom att ha diskussioner om framtiden för att upptäcka nya möjligheter som 

kan starta gnistan till att en idé föds. Exempel är uppgifter som ger gruppen utrymme för 

diskussioner från olika perspektiv som bidrar till att nya idéer föds som är början på något nytt. 

För att lyckas i denna fas så behövs bland annat kreativitet och en effektiv grupp. Det finns 

totalt fyra steg i en innovationsprocess, search, select, implement och capture som också 

innehåller väldigt många steg enligt Tidd & Bessant (2013). Denna studie ska genom ett 

experiment som innehåller två övningar och två enkäter studera hur en gruppers kreativa 

förmåga och prestation förbättras. Dessa egenskaper är viktiga just för att lyckas initialt i en 

innovationsprocess (Tidd & Bessant, 2013).  

 

 
Figur 2 - Egen bearbetning utifrån Tidd & Bessants (2013) innovationsmodell. 
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2.3 Kreativitet i innovation 

Att vara kreativ kan betyda mycket olika saker men huvudsaken är att vi tänker i nya 

tankebanor för att skapa nya sätt att göra eller skapa saker på. Detta kan vara saker som 

underlättar vardagen eller arbetsprocesser (Beghetto & Kaufman, 2008). Till skillnad från 

innovation behöver inte kreativitet skapa värde eller nytta för någon annan än sig själv. Det kan 

vara så enkelt att tänka på ett annorlunda sätt än vad som gjorts innan.  Kreativa idéer kan 

komma att skapa innovationer menar Tidd & Bessant (2013); Michanek, Breiler (2012) då 

kreativitet är en viktig del av en innovationsprocess. Det är första steget att tänka kreativt för 

att senare i innovationsprocessen skapa värde för kreativiteten så att det kan blir en innovation 

som skapar värde för användarna. Gropro är en modell framtagen av Backström & Söderberg, 

(2016) för att kunna studera självorganisation i kreativa grupper. Där de beskriver sex stycken 

öar varav tre är på individuell nivå och tre på kollektiv nivå. För att vara kreativa 

rekommenderar Gropro att grupperna måste återkommande besöka dessa sex stycken öar under 

själva kreativitetsprocessen. För att mäta kreativitet har det använts tre stycken olika variabler 

på både individuell och gruppnivå. Experimentet på 41 studenter gick ut på att bygga så lång 

bro som möjligt. Idéer räknades i Gropro modellen jämfört med fria gruppen. Det intressanta 

för denna studie är hur kreativitet har mätts i form av inkrementella (påbyggda idéer) eller 

radikala (nya idéer) idéer. För att på ett lämpligare sätt kunna värdera idéerna. 

 

2.4 Idegenerering 

Att ta fram idéer genom att en grupp personer tillsammans diskuterar kan vara ett effektivt sätt 

att lösa problem på eller komma på nya produkter eller tjänster. Det handlar inte om att värdera 

idéerna, det görs vid ett senare tillfälle (Tidd & Bessant, 2013). När det kommer till 

idégenerering kan det bli så att flera idéer utan någon konkret mening framkommer, Michanek 

och Breiler (2012) kallar dessa för lösa idéer och detta är ett sätt att sortera idéer på. För att 

minimera risken för att intellektuellt kapital hamnar i papperskorgen, ska alla idéer tas hänsyn 

till för detta krävs noggrann inventering. Detta kan gruppen själva göra efter första 

idégenereringen. Det blir enklare att analysera idéer och ta sig längre in i idéprocessen. Det är 

en mindre kreativ process än själva idégenereringen men en väldigt viktig process. Processen 

kan även skapa nya idéer under analysen genom nya tankefrön. Personer i grupper som inte har 

varit lika aktiva under idégenereringen har en tendens att bli mer aktiva under analysdelen som 

är fas två. En viktig faktor är en heterogen grupp för att processen ska kunna utvecklas på ett 

mer kreativt sätt då det tillkommer nya perspektiv (Tidd & Bessant 2013; Michanek och 

Breiler, 2012).  

 

2.5 Grupp Flow 

Individer har en tendens att komma in i kreativa tankebanor och processer där allt bara flyter 

på. Uppgiftens svårighet och individens förmåga är i balans. Det är alltså inte för svårt eller för 

lätt och detta begrepp kallas för “flow”. När en person upplever detta så blir den helt 
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koncentrerad av något och glömmer resten av världen. Personen presterar på toppen av sin 

prestation och känner tillfredställelse av uppgiften. Csikszentmihalyi, 1996; 2003; Harmat, 

Andersen, Ullén, Wright & Sadlo, 2016). Det kan kännas som att tiden går fort men även som 

att tiden står still.  Vid flow så arbetas det med uppgiften väldigt effektivt då det skapas en 

balans som sagt innan den balansen gör att individen inte tycker att uppgiften blir för tråkig, 

det kan den bli om uppgiften är för svår eller för rätt. Vid flow arbetas det optimalt och rädslan 

för att misslyckas är väldigt minimal.   

 

Det finns även flow i grupper och detta beskriver Sawyer (2007) som ett effektivt sätt att skapa 

kreativitet på. Hela gruppen hamnar i balans med varandra för att gemensamt nå målen. 

Deltagarna är helt involverade i deras gemensamma uppgift och jobbar intuitivt och synergiskt. 

Det är samma faktorer som individuell flow medan skillnaden är att hela gruppen samarbetar. 

Vid SL hämmas denna grupp flow då individerna i gruppen inte hamnar i samma balans. Det 

är därför en viktig faktor att se hur gruppens flow tillstånd är för att minska SL. 

 

2.6 Social loafing  

SL är en tendens där individer anstränger sig mindre när de jobbar i grupp (Karau & Williams, 

1993). SL har en tendens att förekomma i grupper där den individuella prestationen inte syns 

och är svårt att mäta och även fler faktorer som påverkar SL som exempelvis att individer i 

gruppen vet att gruppen klarar av uppgiften utan att individen behöver anstränga sig. Detta har 

en tendens att smitta av sig på övriga medlemmar i form av motivation att vilja lösa uppgiften 

vilket skapar en sämre grupprestation Aronson et al., (2018). 

 

SL framkommer enklast när den individuella prestationen inte kan mätas, det är gruppens totala 

prestation som mäts och därmed syns det inte vad varje enskild person gjort. När det finns 

möjlighet för individer att jobba och anstränga sig mindre utan att det syns så möjliggörs det 

utrymme för SL. Även när individen uppfattar att resterande i gruppen kan göra arbetet utan 

deras ansträngning (Rathus, 2015; Aronson et al., 2018). 

  

2.6.1 Faktorer som påverkar SL 

Påverkande faktorer är om individens prestation går att spåra, alltså att resultaten går att spåra 

till en individ och hur mycket eller lite den har presterat. (Williams, Harkins, & Latané, 1981; 

Aronson et al., 2018; Karau & Williams, 1993). Om individen inte anser att uppgiften är 

intressant eller viktig så finns en tendens att SL förekommer (Brickner, Harkins, & Ostrom, 

1986; Kerr & Bruun, 1983).  

 

Forskning gjord av Karau & Williams (1993) visar på många olika faktorer som framkallar och 

minskar SL. För att individer ska anstränga sig måste de känna att deras insats har en positiv 

inverkan på gruppens resultat och att det resultatet ger en viktig belöning. Det är också viktigt 

att en uppgift har någon form av meningsfullhet, att resultatet ger belöning, om det inte leder 
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till något anstränger sig deltagarna mindre. Belöningen kan vara exempelvis lön eller att öka 

individens tillhörighet i gruppen. Deltagare som blir vilseledda i information och inte vet att 

experimentet handlar om prestation och SL har en högre tendens att utföra SL. Medan deltagare 

som visste information och syfte med experimentet och att SL skulle analyseras har en mindre 

tendens till fenomenet (Karau & Williams 1993; Aronson et al. (2018)).  

 

Följande faktorer i detta stycke påverkar om SL förekommer enligt Karau & Williams (1993). 

Om den individuella prestationen kan mätas, att det går att se i resultatet, vad var och en har 

gjort. Grupper arbetar tillsammans med att ta fram något eller nå ett visst mål. Resultatet mäter 

hela gruppens prestation och då kan individer gömma sig i massan och kan inte bli utpekade 

för att jobbat mindre. Det kan också ske på grund av att en individ känner att de försvinner i 

folkmassan. När personer arbetar hårt och den insatsen inte syns så kan det kännas onödigt att 

arbeta hårt. Dessa faktorer är några av de vanligaste och största orsakerna till att SL 

förekommer och genom att göra det möjligt att utvärdera varje individs insats resulterar det till 

att SL förekommer mindre.  

 

Förväntningarna av den egna och kollegornas prestation påverkar också SL, då en individ 

känner att deras personliga prestation inte behövs för att skapa ett bra resultat eller påverkar 

slutresultatet. Människor tenderar att vilja arbeta lika hårt som kollegorna och när individen 

känner att personer i gruppen inte är engagerad så sänker de sin egen insats för att upprätthålla 

en rättvisa i prestationen. Om de andra deltagarna arbetar hårt kan det minska risken till att en 

individ utför SL (Karau & Williams 1993).  

 

Vidare menar Karau & Williams (1993) att när en individ känner att gruppen har klarat av 

målet så tenderar den att prestera mindre. När individer känner att uppgiften inte har en mening 

eller att belöningen inte är viktig. Gruppens storlek har också en stor påverkan och tidigare 

forskning har visat att ju större en grupp blir, desto enklare blir det att klara av uppgiften och 

därmed ökar tendensen för SL. Det innebär inte att SL alltid sker vid större grupper, det är 

också beroende av vad det är för uppgift, belöning, samhörighet och kulturen i gruppen, om 

det är en norm att arbeta hårt. När gruppen får en enkel uppgift finns det en större risk för att 

SL sker (Karau & Williams 1993).  

 

Att individer känner att de tillhör gruppen och att de är viktiga är en viktig faktor. Om 

individerna inte känner varandra ökar risken för SL men om de anser att en grupp har ett högt 

värde och vill vara en del av den så sjunker risken för SL. Det har också visats att kön och 

kultur är bidragande faktorer till SL. Människor med österländskt ursprung som kommer från 

ett kollektivistiskt samhälle och kvinnor har mindre risk att utföra SL. Jämförelser mellan större 

grupper av män och grupper av kvinnor visar att kvinnor var mindre benägna att utföra SL. 

Känner individen ansvar för uppgiften och känner att den är viktig ökar chansen att SL minskas 

eller tas bort (Karau & Williams 1993).  
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2.7 Social facilitation 

I grupper kan vissa individer jobba mer eller mindre, det kan bero på SL men också ett fenomen 

som heter social facilitation som hör till de hämmande sociala faktorerna. Det handlar om hur 

en individs prestation kan visa sig vara väldigt bra eller dåligt beroende på om andra människor 

är närvarande eller inte. När en person känner sig observerad och 

tänker på att denne blir värderad och bedömd av andra kan det oroa individen, vilket kan 

hämma prestationen. Hur komplex en uppgift är för personen som gör den är avgörande för 

social facilitation, om det är en lätt uppgift kommer prestationen vara bättre vid andras närvaro 

och tvärtom med svåra uppgifter. När individer i en grupp inte känner denna tanke finns en 

tendens för SL att träda fram då individerna inte känner att de blir bedömda eller utvärderade, 

vilket kan skapa mindre prestation och engagemang (Rathus, 2015).  
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3 Metod 

I metodavsnittet kommer studiens forskningsdesign, metod för datainsamling, urval av 

deltagare och respondenter, tillvägagångssätt för metoden och även analysmetoden att 

presenteras. 

 

3.1 Forskningsmetod 

Denna studies kunskapsteoretiska ståndpunkt är positivistisk. Enligt Bryman (2011) betyder 

detta att för att förstå verkligheten så används naturvetenskapliga metoder. Vilket är 

exemplarisk vid användning av experiment då verkligheten sker framför forskarna. Att vara 

positivistisk innebär de följande påståendena. Endast det som kan tas upp med våra sinnen är 

kunskap, det som kan höras, röras och ses. Teorins mening är att skapa hypoteser, genom att 

pröva de kan det därefter tas fram förklaringar för något. Det är viktigt att ha i åtanke att ha en 

hög validitet för att vara säker på att resultatet är orsakat av det forskarna mäter. Genom att 

samla fakta skapas kunskap. Objektivitet är väldigt viktig och forskarens värderingar ska inte 

påverka forskningen eller resultaten. Genom att inte delta aktivt under uppgifterna, bara ge 

deltagarna de instruktioner som behövs och sedan observera görs i denna studie ett försök att 

skapa en så naturlig miljö som möjligt.  

 

För denna studie används en kvantitativ metod istället för kvalitativ. Metoden är mest lämplig 

för att kunna besvara hypoteserna. Denna studie vill se om det finns en skillnad mellan olika 

gruppers tendens till SL och inte varför och därför passar den kvalitativa metoden. Den 

kvantitativa metoden och ett deduktivt synsätt har valts, vilket innebär att, utifrån det som 

forskarna vet och genom teorierna som samlats in, skapas hypoteser som sedan ska testas, vilket 

görs via experiment och enkäter (Bryman, 2011). 

 

3.1.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativa studier har mer fokus på kvantitet, skillnader och jämförelser, hur mycket eller 

hur lite av något och är ett mer positivistiskt synsätt jämfört med kvalitativa studier. 

Datainsamling kan göras i stora utsträckningar genom enkäter som exempel. Data visas oftast 

genom statistik och grafer. Studien är mer deduktiv en vad en kvalitativ studie är. Målet och 

syfte med en kvantitativ studie kan vara att testa hypoteser och se korrelation mellan olika 

samandand (Merriam och Tisdell, 2015; Bryman, 2013). Den kvantitativa metoden och en 

experimentell forskningsdesign möjliggör att studien kan analysera SL:s påverkan på gruppers 

prestation och engagemang. Bryman (2011) beskriver även en liknande forskningsdesign där 

det används två väldigt nära metoder nästan identiska metoder för att se skillnad och kontrast i 

resultatet denna design kallas för en komparativ design. Skillnaden till en experimentell design 

är att den oberoende variabeln manipuleras för att se påverkan av den beroende variabeln. Då 

variabler kommer att manipuleras så kommer studien använda sig av en experimentell 

forskningsdesign då det är lämpligt när variabler behandlas. En vanlig design när det behandlas 
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psykologiska studier och användning av hypoteser är just experiment för att se orsak och 

verkan. När skillnader ska ses så är experiment väl lämpligt, om systematiska fel och andra 

felkällor lyckas elimineras, för att visa att den enda orsaken är den oberoende variabeln som 

studien har som syfte att analysera (Bryman, 2011).  

 

Kvalitativ metod har mer fokus på kvalité och natur, med det menas att metoden ger ett mer 

tolkande resultat. Den kvalitativa metoden har ett mer symbolisk, interaktionistiskt och 

konstruktivistiskt synsätt. Kvalitativa metoden har en oftast en induktiv studie och använder 

sig av intervjuer och observationer som metoder för att samla data. Syftet med kvalitativ metod 

kan vara att vilja förstå något djupare än innan och veta varför något är som det är (Merriam 

och Tisdell, 2015, s.20). Vilket inte är syftet men denna studien, resultatet som önskas är om 

det finns en skillnad mellan grupperna och därför anses en kvantitativ metod vara mer passande 

för studiens syfte. 

 

3.2 Forskningskvalitet och design 

En forskningsdesign innebär de olika val av metoder som görs för att samla in och analysera 

empiriska data. Denna studie har en experimentell design som är ett vanligt tillvägagångssätt 

inom socialpsykologi. Reliabilitet, validitet och förmågan att kunna återskapa studien är 

kriterier som behövs för att lyckas med studien och uppvisa god forskningskvalitet (Bryman, 

2011). 

Validitet handlar om det som mäts i studien är det som efterfrågas. Den interna validiteten 

behandlar trovärdigheten i det som slutsatsen visar i undersökningen beror på de variabler som 

undersökningen påstått. Att studien är säker på att det som orsakade sambanden var det som 

mättes och inte något annat (Bryman, 2011).  

 

3.2.1 Studiens förhållningssätt till validitet och reliabilitet 

En studie som är har en hög reliabilitet har en hög grad av pålitlighet och följdriktighet i de 

mått och mätningar som används i undersökningen. Reliabiliteten inkluderar tre viktiga 

faktorer som bör tas hänsyn till när reliabiliteten bedöms i en studie. Dessa tre faktorer är 

stabilitet, intern reliabilitet samt interbedömarreliabilitet. Stabilitet tar hänsyn till om de mått 

som används är stabila till den grad att om samma mått används igen vid senare tid så ska 

urvalet av respondenternas resultat inte vara alltför olika. Intern reliabilitet handlar om 

följdriktighet, måtten som används ska korrelera med varandra för att ha en intern reliabilitet. 

Detta kan testas genom split-half test där exempelvis tio frågor delas upp i två och sedan testas 

korrelationen mellan dessa två grupper för att se om det finns intern överensstämmelse. Den 

sista faktorn är interbedömarreliabilitet vilket menas att de som utför undersökningen ska ha 

en liknande bedömning av undersökningen. Vid flera som bedömer eller observerar så bör de 

subjektiva bedömningarna ha liknande tolkningar och översättningar för en hög reliabilitet 

(Bryman, 2011). 
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Under studien har dessa faktorer tagits ställning till, för att öka reliabiliteten i studien har ett 

schema gjort över de exakta stegen som ska göras och vad som ska sägas i vilken följd under 

experimentet (bilaga 1). Detta är för att andra ska kunna göra en utveckling av denna studie 

och för att presentera experimentets procedur. Marshmallow Challenge är också en väldigt 

beprövad metod som används som en kreativ övning i grupp. Det som lades till som 

extramaterial var en ballong i varje grupp. 

 

Det fanns en begränsad tid för studien men förutom detta så är det svårt att samla in deltagare. 

För att experiments tid skulle kortas ner valdes enkäterna FSyQ och TIPI (se nedan). De är 

korta enkäter men valida, beprövade och giltiga för att mäta de faktorer som studien vill ta 

fram. Ju kortare experimentet är desto lättare är det att locka deltagare att vara med.  

 

Validiteten benämner Bryman (2011) som fyra stycken olika kategorier som behandlar 

trovärdigheten i en studie och i dess metoder. Det är mätningsvaliditet och med det menas hur 

huruvida de mått som används mäter det som ska mätas. Intern validitet behandlar kausaliteten 

i studien om exempelvis visar att en orsak har en påverkan så måste det vara kunna uteslutas 

att inte något annat kan ha varit orsaken till påverkan. Det måste alltså tas hänsyn till andra 

faktorer och variabler som kan ha påverkat om detta görs och utesluts är den interna validiteten 

mycket god. Extern validitet handlar om resultatet i en studie går att generalisera till andra 

människor. Om denna studiens externa validitet är hög innebär det att resultatet kan 

generaliseras till människor liknande kontexter. Resultatet i studien är alltså generell för 

kontexten. Det finns även ekologisk validitet som är väldigt viktigt och handlar om hur 

tillämpningsbara studiens resultat är till vardagen i människors liv. När empirisk data samlas 

in så kan ibland onaturliga miljöer skapas, som exempelvis laboratorium. Ju mer en forskare 

ingriper och förändrar den naturliga situationen så sänks denna validitet. Det är alltså viktigt 

att skapa en så naturlig miljö som möjligt för att ge studiens resultat en hög ekologisk validitet 

(Bryman, 2011). 

 

För att öka validiteten har mycket förarbete gjorts i syfte att förbättra experimentet. Möten med 

andra forskare och lärare, som har lång erfarenhet av att göra forskning och har gjorts som hjälp 

till att förbättra validiteten. Den första enkäten Flow Synchronization Questionnaire (FSyQ, se 

bilaga 2) är validerad och testad, den mäter flow ur fem olika dimensioner och det är bevisat 

att den mäter just dessa (Magyaródi & Oláh, 2015).  

 

Den andra enkäten, Ten-Item Personality Inventory (TIPI) är gjord av Gosling, Rentfrow & 

Swann (2003) och består av tio frågor och mäter 5 personlighetsdrag (se bilaga 3). Denna enkät 

är bra att använda när det inte finns så mycket tid då den är kort men effektiv. Det finns andra 

test som mäter personlighet på ett mer djupgående och mer frågor men denna är validerad och 

visar personlighet på ett riktigt sätt. 
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3.2.2 Etik 

De etiska forskningsprinciperna berör till stor del de personer som medverkar i studien. Det 

handlar om frivillighet i deltagandet hur deras data kommer att behandlas och hur integriteten 

kommer att beröras. Det finns fyra stycken principer som Bryman (2011) förklara för en god 

forskningsetik i studien. Dessa är nyttjandekravet som berör hur samlat data ska användas och 

nyttjas och det är bra då att nämna att insamlade uppgifter enbart kommer att användas i 

forskningssyfte för studien. Deltagarna i experimentet har får information i missivbrevet om 

hur datan kommer att behandlas och syftet med studien. Med samtyckeskravet menas att 

deltagarna ska veta om att det är frivilligt att delta i studien och kan när som helst välja att 

avbryta sin medverkan. Deltagarna bestämmer alltså själv över sin medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet berör uppgifter om de medverkande personerna i studien och hur deras 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Uppgifterna ska då behandlas med försiktighet 

för att inte riskera att uppgifterna hamnar i fel händer. Här menar Coghlan & Brannick (2014); 

Merriam & Tisdell (2015) att det inte ska utlovas för mycket som exempelvis är anonymitet 

något som är svårt att utlovas då det finns en risk för igenkännlighet inom företag och deltagare. 

All data från enkäterna har samlats in i kuvert som sedan har analyserats till siffror i Excel. 

Svaren på enkäterna har blivit tilldelade randomiserade nummer i Excel. Informationskravet 

behandlar den information som de medverkande får om studiens syfte, hur undersökningen 

kommer göras och deras frivillighet (Bryman, 2011). Information och samtycke har genom 

missivbrev tilldelats till alla deltagare (bilaga 4).  

 

3.2.3 Kausalitet 

Kvantitativ forskning handlar om att ta reda på varför något är på ett visst sätt och inte beskriva 

hur saker fungerar. Genom att mäta olika variabler kan samband mellan dessa hittas men det 

är viktigt att komma ihåg att det inte behöver vara ett förhållande av orsak och verkan mellan 

dessa, en kausalitet (Bryman, 2011). Olika variabler mäts för att ta reda på om det finns ett 

kausalt samband mellan dessa.  

 

3.5 Urval 

Populationen som har valts ut är personer som arbetar i företag och studenter. Det är väldigt 

svårt och nästintill omöjligt att göra en undersökning på hela populationen och därför görs ett 

stickprov. Ett stickprov är att en del av populationen väljs ut för att representera populationen. 

Det representativa urvalet väljs för att på ett adekvat sätt spegla populationen.  Utifrån studiens 

begränsade tid och svårigheten att samla deltagare har författarna försökt att göra en studie med 

så många personer som möjligt. Valet av urval och hur det fås fram påverkar studiens 

generaliserbarhet. Urvalet i denna studie är ett icke-sannolikhetsurval, mer specificerat ett 

bekvämlighetsurval som betyder att personerna som valts ut har varit tillgängliga för forskarna 

och relevanta för studien. Det är en liten blandning av snöbollsurval och bekvämlighetsurval. 

Snöbollsurval är då forskarna får kontakt med någon eller några respondenter som sedan genom 

rekommendation och kontakt hänvisar till andra respondenter som är lämpliga för studien. 
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Viktiga faktorer när det kommer till att välja urvalsstorlek är pengar och tid som forskarna har 

(Bryman, 2011). Även denna studie har en tidsram som är begränsad vilket betyder att 

effektivitet i val av metoder är en viktig faktor. 

 

Studien bestod av två separata experiment. Det första experimentet, som var menat att vara en 

pilotstudie, var ett test av experimentet i syfte att se om den behöver förbättras på något sätt. 

Urvalet bestod av studenter på Mälardalens Högskola. Allt gick som planerat och därmed 

gjordes inte heller några förändringar. Det möjliggjorde att även pilotstudiens resultat kunde 

tas med i resultatet. För att lyckas med det andra experimentet har uppdragsgivaren hjälpt till 

att samla deltagare till experimentet, de informerade alla företag som hyr lokaler av Västerås 

marknad och näringsliv på Expectrum.  

 

3.5.1 Litteratursökning 

De sökord som använts för litteratursökningen efter vetenskapliga artiklar och böcker har varit 

“Innovation”, “Social loafing”, “Creativity”, “Group Creativity”. Google Scholar och 

databasen Primo har använts som sökmotorer. Tidd & Bessant (2013) har varit en värdefull 

och rik källa för litteratur om innovationsteknik har använts flitigt under studiens gång. 

Tillgång till Mälardalens högskolas bibliotek har varit en stor källa för kurslitteratur inom 

socialpsykologi och innovation. 

 

3.6 Operationalisering 

Engagemang – Engagemang och flow kommer att mätas i upplevda svaren från deltagarna 

genom enkäten Flow Synchronization Questionnaire (FSyQ). Enkäten mäter individens 

upplevelser av 5 olika faktorer som tillsammans mäter flow. Dessa faktorer är 1 - 

Synkronisering och effektivt samarbete, 2 - engagemang och koncentration, 3 - motivation och 

positiv inverkan på deltagare, 4 - Motivation och lärande, 5 - Samarbete/koordination 

(Magyaródi & Oláh, 2015). 

 

Innovationsförmågan - Är förmågan att vara kreativa och ta fram idéer som ska bli innovationer 

(Tidd & Bessant, 2013). Grunden till innovationer är kreativitet. Denna studie mäter 

innovationsförmågan genom experimentets två övningar, att minska plastförbrukningen och att 

bygga det högsta möjliga tornet. 

 

Innovationsprocessen - Den första delen av innovationsprocessen enligt Tidd & Bessants 

(2013) modell handlar att genom bland annat kreativitet ta fram en idé som ska kunna bli en 

innovation. I denna studie görs det två stycken övningar i ett experiment som mäter 

innovationsförmågan i form av kreativitet. 

 

Kreativitet - Är när nya tankar och idéer används för att underlätta att göra olika saker 

exempelvis lösa ett problem. Det är också att tänka och göra på ett originellt samt användbart 
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sätt vilket möjliggör innovationer (Beghetto & Kaufman, 2008; Tidd & Bessant 2013). 

Kreativitets förmågan kommer att mätas genom två stycken övningar. En övning som är mer 

praktiskt där deltagarna ska bygga ett torn så högt som möjligt och en annan som kräver 

diskussion och idégenerering  

 

Komplexitet – I experimentet har en ballong använts för att mäta komplexiteten i gruppen. 

Ballongen är inte är en vanlig del av materialet till uppgiften utan tillagd för att se om gruppen 

använder sig av den. Om gruppen använder sig av ballongen ökade gruppens komplexitet. 

konstruktionens struktur var också en nivå för komplexiteten. Mer material ökade 

komplexiteten. Författarna har bedömt gruppernas resultat utifrån dessa faktorer och givit nivå 

av komplexitet och stabilitet.  

 

Social facilitation – Ett socialpsykologiskt fenomen som handlar om att när personer känner 

sig eller blir observerade, påverkas prestationen negativt eller positivt. Hur påverkan blir är 

beroende på uppgiftens svårighet och hur duktig personen är på uppgiften. Om det är en lätt 

uppgift presterar vi bättre och om det är en svår uppgift presterar vi dåligt (Rathus, 2015). 

 

Social loafing – Ett socialpsykologiskt fenomen som handlar om att människor har en tendens 

att arbeta och anstränga sig mindre när de jobbar i grupp jämfört med när de jobbar individuellt 

(Aronson et al. 2018). Genom att mäta gruppernas totala prestation genom ett medelvärde 

analyseras det om vilka grupper som uppnått bäst resultat. 

 

Prestation - Prestation mäts genom att se resultatet på experimentet, på uppgift 1, där gruppen 

ska försöka minska världens plastförbrukning, där räknas antalet idéer och uppgift 2, där 

gruppen ska bygga ett torn, tas ett mått av höjd, komplexitet och stabilitet och tid. 

  

3.8 Analysmetod 

All data som insamlats under experimentet och enkäterna har bearbetats genom att sorteras upp 

i Excel där det har kunnat se medelvärde för olika grupperna. Sedan har data matats in i 

statistikprogrammet SPSS (IBM Statistical Package for the Social Sciences). Genom att 

hypotespröva med variabler kan det analyseras om sambanden som tillkommit är beroende av 

slumpen eller om det råder statistisk signifikans.  

 

Genom chi-två test kan skillnader testas om de beror på slumpen eller om det faktiskt råder 

skillnad. I denna studie testas det om gruppernas prestationer är beroende av SL eller inte 

(Byström & Byström, 2011). Skillnaden skulle i sådant fall vara de socialpsykologiska 

hämningsfaktorerna (oberoende variabeln) som delgivits till tre (av fem) av grupperna i 

experimentet om det inte beror på slumpen. Genom SPSS har variablerna som står för prestation 

testas på andra variabler för att se korrelationer. Enkäten som mäter engagemang har också 

testats mot de olika variablerna för att se korrelationer. För att analysera insamlade data 

används metoder inom bivariat analys, det är då två variabler analyseras för att visa vad de har 

för relation till varandra. När relationen mellan två variabler analyseras så studeras sambandet 
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men inte kausalitet, det betyder att det inte visar att den ena variabeln orsakar den andra. Det 

är viktigt att ha detta i åtanke och att vara medveten om att det inte går att dra slutsatser utifrån 

samband (Bryman, 2011). 

 

Syftet med experimentet är att kunna jämföra effekten av SL genom att se skillnaden ibland 

annat variablerna antalet idéer, konstruktionshöjd och engagemang mellan två typer av grupper 

varav den ena manipulerats genom instruktioner för SL. För att kunna analysera effekten av 

SL i grupperna. Korrelationstest Spearmans rho och Pearsons kommer att användas som analys 

för att kunna se om det råder statistiskt signifikans. Vi vill se om det är slumpen eller om det 

finns riktig skillnad. Genom att ta medelvärdet av alla grupper inom SL mot alla fria grupper 

undersöks det om någon skillnad finns i de två olika grupperna. 

 

Genom grafer och diagram kommer resultatet presenteras. Denna metoden är en av de 

vanligaste metoderna för att presentera data för att den är lätt att förstå och tolka menar Bryman 

(2011). 

 

3.9 Procedur   

Från och med nu så delar vi upp grupperna i två kategorier när de tilltalas. Grupp SL är grupp 1,3,5 

och är de grupper som fick mer instruktioner om faktorer som påverkar SL. Grupp Fri är grupp 2,4 och 

fick endast reda på instruktionerna och sedan fick de jobba fritt och så naturligt som möjligt. Grupp SL 

var också observerade under arbetets gång. För att få det att kännas så för deltagarna så stod 

författarna med anteckningsblock och observerade deltagarna. Författarna har valt att dela upp 

grupperna och räkna ut medelvärde på exempelvis antalet idéer för att de är olika många personer i 

grupperna. 

 

 Det som är en viktig faktor är att forskarna är fullt redo för experimentet för att kunna samla 

in nödvändiga data och kunna göra nödvändiga observationer för studien. För detta krävs det 

en väldigt noggrann planering i förväg. Detta är viktigt för att kunna utesluta felkällor i studien. 

Experiment baseras på att kunna aktivt manipulera den oberoende variabeln för att kunna se 

påverkan på den beroende variabeln. I denna studie är SL den oberoende variabeln som kan 

manipuleras och innovationsförmågan är det som studien vill se effekten på vilket blir den 

beroende variabeln (Wedin & Sandell, 2004; Bryman, 2011). 

 

Syftet med en experimentell design är att försöka fastställa om manipulationen i SL är det som 

orsakar förändring i den beroende variabeln, innovationsförmågan. För att kunna vara 

tillräckligt säker så gäller det att inga andra händelser eller variabler var det som skapade 

förändringen mellan grupperna. För säkerställa att det verkligen är SL som skapade 

förändringen och inget annat så är en viktig faktor att isolera den oberoende variabeln så att 

alla möjliga faktorer som kan påverka den beroende elimineras. Genom att skapa en 0-

korrelation mellan den oberoende variabeln och de övriga variablerna kan systematiska 

felkällor elimineras. Genom randomisering går det att eliminera dessa variabler som både 

känns till och de som inte känns till av forskarna. Randomisering innebär att genom slumpen 
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ta fram vilka värden undersökningsdeltagarna ska ha till den oberoende variabeln. Detta kan 

ske genom exempelvis att slumpmässigt dela in deltagarna i grupper. Slumpvariabel har alltså 

så nära noll korrelation som möjligt med de andra variablerna. Randomisering isolerar den 

oberoende variabeln, vilket innebär att om oberoende variabler korrelerar med den beroende 

så är det den enda gemensamma orsaken (Wedin & Sandell, 2004).  

 

Vikten av randomisering och kontrollgrupp, detta är enligt Wedin & Sandell (2014) viktigt för 

trovärdigheten i experimentet. För att ge ett konkret exempel beskrivs ett experiment med 

läkemedel där läkaren påverkar vilka deltagare som ska få läkemedlet. Det som kan hända är 

att läkaren ger läkemedlet till de som troligtvis kommer att ge lovande effekt eller omvänt. Om 

deltagarna själva får välja, kallas självselektion, om de vill ta det nya läkemedlet eller inte så 

kan det också påverka resultatet genom att deltagarna kan ha lika förutsättningar för läkemedel 

genom känslighet och ängslighet. Om detta går över till att låta slumpen avgöra vilka som ska 

ta det nya läkemedlet. Vidare kan skillnaden av läkemedlet ses genom kontrollgruppen då det 

enda som skiljer dessa åt är läkemedlet. Är det en skillnad så kan det inte bero på annat än 

medicineringen (Wedin & Sandell, 2004). 

 

För ökad validitet så kommer dessa grupper att randomiseras för att slumpen kommer att 

besluta hur deltagarna fördelas i grupperna och vilka som hamnar i experimentgruppen och 

vilka som kommer att hamna i kontrollgruppen. Genom randomisering kommer övriga 

variabler inte ha någon korrelation med beroende, då dessa har gått över till slumpen. 

Wedin & Sandell (2004) hävdar att randomisering möjligtvis kan ses som att felkällor jämnas 

ut så att de inte har någon påverkan på oberoende variabeln. Då grupperna är färdiga kommer 

det ske ännu en randomisering i form av lottning, vilka grupper som kommer att väljas ut till 

fria grupper. Dessa grupper kommer att få instruktioner om SL faktorer som fria grupperna inte 

ska få. När resultaten samlas in är den enda skillnaden mellan experimentgruppen och 

kontrollgruppen att vara SL. 

 

3.9.1 Procedur för experiment 

För att läsa ett schema med detaljer och exakta steg under experimentet vänligen se bilaga 2.  

 

För att testa studiens Hypotes ett (H1) så kommer experimentet att gå till på följande vis. Det 

kommer att skapas grupper med fyra, fem eller sex personer i varje som kommer att genomföra 

totalt två uppgifter och två enkäter. Den första uppgiften mäter gruppens förmåga att ta fram 

idéer och kommer att handla om att förbättra men även försämra problemområdet 

plastförbrukning. Grupperna ska försöka ta fram både negativa samt positiva idéer i syfte att 

mäta kreativitet. Grupperna kommer att arbeta under 15 minuter för att ta fram så många 

lösningar som möjligt. Detta test är en omgjord version av Michanek & Breilers (2012) negativ 

idégenerering. Idéerna kommer alltså mätas i två stycken olika nivåer positiva och negativa. 

Positiva idéer handlar om hur något kan förbättras med negativa är hur något kan försämras, 

ibland kan de negativa framkalla positiva idéer genom att tänka åt motsatt håll, exempelvis hur 

kan vi öka plastförbrukningen ännu mer. 
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Den andra uppgiften kommer också att mäta den kreativa förmågan men kommer att vara mer 

praktiskt och det går ut på att bygga ett så högt torn som möjligt. Alla grupper kommer att få 

lika mycket tid och material på sig för att bygga tornet. Tornet kommer att sedan mätas i höjden, 

komplexitet, stabilitet och tid. Denna uppgift heter Marshmallow Challenge och är gjord av 

entreprenören och föreläsaren Tom Wujec, 2010 som gjort denna utmaning på väldigt många 

människor. I denna uppgift lades det till en ballong som extra material till deltagarna för att ha 

lite mer att arbeta med.  

 

Totalt blev deltagarna 24 personer och blev uppdelade i fem grupper vid två olika tillfällen. 

Två av grupperna fick vara fria grupper och arbeta som de vill. Bara de grundläggande 

instruktionerna gavs till de för att försöka skapa en så naturlig miljö som möjligt. Den andra 

hälften fick information om faktorer som har en tendens att hämma eller minska SL (se rubrik 

2.2 ovan). På det sättet kan skillnaderna mellan grupperna ses, om resultatet skiljer sig på grund 

av SL. Det kommer vara den enda skillnaden som dessa två grupper kommer att ha med 

varandra. Sedan kommer det analyseras om gruppen som visste om faktorer som hämmar SL 

hade någon skillnad mot andra gruppen som arbetat fritt och inte fått informationen innan. För 

att pröva Hypotes två och tre (H2, H3) kommer två enkäter att tilldelas efter experimentet som 

kommer att vara ett personlighetstest (TIPI, se bilaga 2) och Flow Synchronization 

Questionnaire (FSyQ se bilaga 3) 

 

3.9.2 Enkäter 

Enkäterna i studien kommer bestå av skattningsskalor och syftar till att mäta individens 

personliga upplevelse av interaktion kopplat till experimentet (FSyQ) men också ett 

personlighetstest (TIPI, se bilaga 2,3). Enkäterna kommer även att samla in den bakgrundsdata 

som kan vara av intresse för studien under analysdelen och för att öka antalet variabler som 

kan ha en korrelation. Dessa variabler är bland annat kön, ålder och sysselsättning. Det är viktig 

att frågorna i enkäten är utformade för att passa ihop med studiens forskningssyfte och fråga. 

Det är en bra grund att utgå från att det enkäten mäter är det som studien verkligen vill mäta, 

vilket bekräftar en hög mätningsvaliditet (Bryman, 2013).  

 

Enkäter är flexibla och är väldigt användbara för att kunna få mycket data på kort tid vilket lämpar 

sig väldigt bra efter ett experiment och speciellt för denna studie. Det är även en fördel med att få 

fram data till att kunna göra korrelationer och se skillnader och liknelser i olika grupper. Rådata som 

samlas in i enkäter kan göras om till många olika saker som diagram, tabeller och listor (Wedin och 

Sandell 2004). 

 

3.9.3 Big five 

Ett vanligt personlighetstest är Big-five som står för de fem stora personlighetsdragen. 

Uppkomsten av detta personlighetstest har efter mycket hög grad av överenskommelser och 

forskning tillkommit för att på ett adekvat sätt att testa personligheter. Dessa fem 

personlighetsdrag visar i vilken utsträckning en person besitter dem. Frågorna är formulerade 
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så personen får svara från 1–7, hur mycket de anser att de själva är exempelvis utåtriktade. De 

fem olika personlighetsdragen är följande; Extraversion, som visar att personen har en hög grad 

av sällskaplighet och är utåtriktad. Tillmötesgående, personer med detta drag har ett trevligt 

agerande mot andra och är lätt att samarbeta med. Samvetsgrannhet, detta personlighetsdraget 

visar att personen är välorganiserad, noggrann, ansvarsfull och har en vilja att lyckas med mål. 

Emotionellt stabilitet, innebär att personen är lugn och samlad, motsatsen är att personen 

stressad och orolig. Öppenhet, innebär att personen är kreativ och nyfiken. Det är totalt tio 

frågor och två för varje personlighetsdrag som mäts och därefter så tas ett medelvärde för varje. 

Detta test passade vår studie väldigt bra, den är kort och har få frågor men samtidigt så är den 

testad och validerad. Den mäter personlighet på ett bra sätt men är övergripande, det finns 

längre enkäter som mäter mer precist men denna studie har tyvärr inte utrymme med detta 

(Gosling et al., 2003; Friedman & Schustack, 2014). 

 

3.9.4 Flow Synchronization Questionnaire (FSyQ) 

Inom psykologi är flow ett fenomen som bland annat studeras för att förstå hur individer arbetar 

med uppgifter med engagemang och driv. Det är viktigt att hitta faktorer för att hamna i flow 

på grund av att det innebär att individerna hamnar i ett optimalt tillstånd för att utföra sin 

uppgift. Enkäten (FSyQ) används för att mäta flow under interaktion, den mäter bland annat 

prestation och engagemang och lämpar sig till personer som deltagit i en gruppövning. Den 

mäter fem olika latenta faktorer utifrån 28 frågor och dessa hjälper till att stödja forskare att 

fånga upp olika variabler, specifikt för statistisk analys. De fem faktorerna som mäts är 1 - 

Synkronisering och effektivt samarbete, 2 - engagemang och koncentration, 3 - motivation och 

positiv inverkan på deltagare, 4 - Motivation och lärande, 5 - Samarbete/koordination. Enkäten 

är skapad för att mäta hur dessa faktorer upplevs av deltagarna under interaktiva aktiviteter. 

Enkäten är validerad och testad på 2077 vuxna (Magyaródi & Oláh 2015). 

 

3.10 Analys av korrelationer 

Positiv och negativt samband, det finns två stycken olika typer av samband och det ena är 

negativt samband som visas med ett - och sedan finns det positiv samband som inte har ett - 

tecken. Ett positivt samband visar att ett högt värde av ena variabeln motsvaras av ett högt 

värde på andra variabeln och lågt värde på ena variabeln motsvarar lågt på andra variabeln.  Ett 

negativt samband visar ett högt värde av ena variabeln motsvarar ett lågt värde på den andra 

variabeln. Det finns även tillfällen då det inte finns samband då hamnar värdena väldigt nära 

noll som motsvarar nollkorrelation. Enligt Spearmans rho så visas korrelationer från -1 till 1 

(Byström & Byström, 2011). Korrelationer visar om det finns ett samband mellan olika 

variabler men det behöver inte betyda att den ena variabeln påverkar den andra. Om ena 

variabeln orsakar den andra kallas detta för kausalitet då betyder det att ena variabeln orsakar 

den andra variabeln. Genom att se samband kan det inte uteslutas att det är den ena variabeln 

som orsakar den andra. Orsaken kan i själva verket ber på något annat som inte har räknats 
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med men genom att ta bort alla andra möjliga orsaker förutom den oberoende variabeln så går 

det att se kausalitet (Bryman, 2011). 
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4 Resultat 

4.1 Experiment 

Idéerna har räknats per grupp och inte per person, om olika personer har haft likadana idéer så 

har endast en idé räknats. Inga idéer har tagits med två gånger från samma grupp, Endast unika 

idéer per grupp har räknats.  

 

Det som grupperna får ut i värde är variablerna positiva/negativa idéer i gruppen samt resultatet 

från höjden av tornet och resultatet av Flow Synchronization Questionnaire (FSyQ). Raden 

Grupp SL består grupp 1,3,5, i varje kolumn blir värdet av variablerna resultatet från dessa tre 

grupper adderade med varandra. Detsamma har gjorts med grupp 2,4. Beräkningen av chi-två 

kommer nedan att visa pröva om dessa två olika grupper har en skillnad som kan förklaras med 

slumpen eller om det finns en verklig skillnad mellan grupperna (se bilaga 8). 

 

Resultatet från experimentet visar att det råder signifikans på 2% nivå mellan grupperna. Med 

statistisk signifikans på 2% innebär det att om undersökningen skulle göras 100 gånger så 

kommer resultatet 98 gånger av fallen inte beröras av slumpen.  

 

Experimentets två övningar har analyserats för att kunna se skillnader mellan grupperna. Under 

den första övningen har ett antal idéer räknats ut, både negativa och positiva idéer. På dessa 

idéer har ett medelvärde räknats ut för att se prestationen per person kopplat till idéer. För 

övning två finns flera variabler, dessa är höjd, komplexitet, stabilitet och tid. Höjden för 

konstruktionen har mätts med hjälp av linjal på plats. Komplexiteten mäts genom hur mycket 

av materialet som används och hur detta har använts. Bedömningen av komplexitet görs av 

författarna och har mätts i nivå 1 till 3 där 3 är hösta nivå av komplexitet. Stabilitet mäts genom 

att konstruktionen kan stå av sig själv och hur stabil den är, nivåerna är mellan 1 till 3. Sista 

variabeln är tid och det mäts genom ett tidtagarur om hur snabbt gruppen blir klar. Resultatet 

av medelvärdet från båda uppgifterna i experimentet visas i tabell 1 och 2. 

Experimentet utfördes på 24 personer om två stycken huvudgrupper. Den ena huvudgruppen 

bestod då av 3 grupper och 15 personer, de benämns “Grupp SL” andra huvudgruppen består 

av två stycken grupper och 9 personer, de benämns “Grupp fri”.  

 

Resultatet av experimentet visar att det finns en statistisk signifikans mellan grupperna på 2% 

nivå och att hypotes 1 (H1) accepteras. 

 

χ² = Σ = 14,62  

 

 H1: Accepteras  

 

2% signifikans 13,39 

1% signifikans 15.09 
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4.1.1 Uppgift 1 Plastförbrukning 

Grupperna fick varsitt A4 papper där de fick skriva ner så många tankar och idéer om att sänka/öka 

plastförbrukning. 

 

 

 Positiva idéer Negativa idéer Antal idéer 

Grupp SL 2,5 3,2 5,7 

Grupp FRI 4,1 1,9 6 

Tabell 1 - visar medelvärdet av antalet idéer. Gruppernas totala antal idéer/personer.  

 

Totalt fick grupperna väldigt likt i resultat från denna övning. Men fortfarande så har fria 

grupperna mer idéer. I SL grupperna är de negativa idéerna enklare att framkalla och tvärtom 

i grupp fri. Personerna i grupperna hade skrivit ner olika mycket idéer, vissa hade endast ett 

fåtal och det kan finnas en risk att många idéer inte skrevs med. Detta resultat är gruppens 

medelvärde på totalt antal idéer som skrevs ner. Det kan ha funnits idéer som kom fram men 

som inte skrevs ner.  

 

4.1.2 Uppgift 2 Marshmallow Challenge 

Uppgiften var att bygga ett så högt torn som möjligt med en marshmallow på toppen. 

 

 

 Höjd(cm) Komplexitet Stabilitet Tid 

Grupp SL 105 2 2 19 

Grupp fri 109,75 2,5 3 16 

Tabell 2 - Visar resultatet/antalet grupper. Ex: Grupp SL - 315 cm är den totala höjden på alla torn delat på 3 

grupper = 105 cm. 

 

 

Här visar resultatet att den fria gruppen har haft högre grad av prestation i den andra övningen 

i experimentet. Resultatet från denna övning och första övningen har även testats genom chi-

två för att se om det är slumpen eller om det finns statistisk signifikans. Det visades att det är 

statistiskt signifikans på 2% nivå. Med statistisk signifikans på 2% innebär det att om 

undersökningen skulle göras 100 gånger så kommer resultatet 98 gånger av fallen inte beröras 

av slumpen. Det visar alltså att skillnaden mellan dessa grupper inte har varit av slumpen utan 

att det finns en verklig skillnad. Då allt var likadant för dessa två lika grupper förutom den 

oberoende variabeln. Det visar att SL har en påverkan på innovationsförmågan. 

 

 



   

 

 26 

4.2 Flow Synchronization Questionnaire (FSyQ) 

Enkäten har analyserats genom SPSS för att kunna se korrelationer med FSyQ och de 

bakgrundsvariabler som enkäten undersökte. Det har även gjorts korrelationstest visa SPSS om 

huruvida FSyQ har någon korrelation med den första övningen i experimentet. Denna övning 

mätte antalet idéer. Antalet idéer har adderats inom grupp SL och för grupp fri för att få ett 

totalresultat för varje huvudgrupp. Då det är olika antal deltagare i dessa två huvudgrupper har 

ett medelvärde räknats ut. Medelvärdet för varje huvudgrupp har sedan jämfört med varandra 

för att kunna se skillnaden i flow i grupperna. Enkäten har 5 stycken olika kategorier som är 

kopplade till samarbetet i gruppen. Enkäten visar följande fem kategorier; 1 - synkronisering 

och effektivt samarbete med deltagarna, 2 - erfarenhet av engagemang och koncentration, 3 - 

motivation och positiv påverkan på deltagarna, 4 - motivation och lärande för individen, 5 - 

samordning/koordinering mellan deltagarna. Grupp SL grupp fri har jämförts både genom det 

totala resultatet på enkäten men även genom totala resultatet i varje kategori. Detta resultat 

presenteras i figur 3. 

 

 
Figur 3 - Diagrammet visar hur de 24 deltagarna har svarat på enkäten “Flow 

Synchronization Questionnaire”, se närmare i bilaga 2.  

  

Enkäten visar hur mycket personerna håller med om varje fråga, och frågorna är uppdelade i 5 

kategorier, som mäter exempelvis att de upplevt “synkronisering och effektivt samarbete med 

deltagarna”. Den blåa stapeln visar “Grupp SL” som består av 3 grupper med 15 personer. I 

“Grupp FRI” var det 2 grupper som bestod av totalt 9 personer. Grupp SL tycker till 74,4% att 

de upplevt att de haft “synkronisering och effektivt samarbete med deltagarna”. Deltagarna i 

grupp fri upplever att de upplevt det till 87% och det betyder att grupp fri upplever att de haft 

ett mer effektivt samarbete.  
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I alla de fem olika kategorierna så upplevde deltagarna i “grupp fri” mer flow. De fick endast 

instruktioner (Bilaga 1) om hur uppgiften ska klaras av och vad reglerna är, därefter fick de 

jobba utan ytterligare instruktioner.  

 

 

Korrelation mellan idéer och… 

Kön r (5) = ,95*, p, med en signifikansnivå på 0,05 

Antal personer r (5) = -,95*, p, med en signifikansnivå på 0,05 

 

Detta visar att ju fler personer det är i en grupp, desto färre blir idéerna. 

 
    Idéer   Höjd (torn)

 
Ålder      -,70   ,30 

Kön     ,95*   -,32 

Etnicitet    ,87   ,00 

FSyQ     -,20   ,70     

Antal personer   -,95*   ,32 

Tid     ,00   -,21 

Antal sysselsatta år   -,70   ,30 

 
*Signifikansnivå 0,05, ** Signifikansnivå 0,01 

Tabell 3 - Korrelation enligt Spearman rho (p) 

 

Detta resultat visar vilken korrelation som finns mellan variabler som används i studien och 

korrelationstabeller gör det enkelt att hitta sambandsmönster (Bryman, 2011). Det visar att kön 

och antalet personer har ett samband med hur många idéer som uppstod i grupperna. Kön och 

antal personer hade en låg signifikansnivå och därmed förmodas det att det finns ett samband, 

de andra variablerna visade inte på lika säkert samband. Resultatet visar samband men inte 

kausalitet.  

 

4.3 Personlighetstest 

Personlighets testet har totalt tio stycken frågor som mäter 5 olika personlighetsdrag, detta test 

heter Ten-Item Personality Inventory (TIPI). Varje personlighetsdrag har en omvänd fråga, 

vilket betyder att ett lågt svar på den frågan ger ett högt resultat och ett högt svar ger ett lågt 

resultat. Resultatet från grupperna har sammanställt genom att räkna ut medelvärdet av varje 

deltagares resultat på personlighets testet för att sedan se det övergripande personlighetsdraget 

i grupperna.  
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Figur 4 - medelvärdet på personlighets testet. 

 

Resultatet visar att båda huvudgrupperna ansåg sig vara lika emotionellt stabila. De ansåg även 

att de besitter personlighetsdraget öppenhet som innebär nyfikenhet och kreativ förmåga. 

Resultatet visar att den största skillnaden mellan gruppernas personlighetsdrag är 

samvetsgrannhet och extroversion. Den fria gruppen hade högre grad av samvetsgrannhet som 

visar att viljan av att klara uppgiften är hög. Där hade SL gruppen en markant skillnad och det 

syns i resultaten då de fria grupperna hade högre prestation i båda uppgifterna. Den andra 

skillnaden är extroversion i grupperna. De fria grupperna hade lägst nivå på personlighetsdraget 

extroversion som lägst medan SL grupperna hade väldigt högt. Den fria gruppen som hade en 

högre grad av prestation skilde sig från SL gruppen genom att ha en större grad av 

samvetsgrannhet. Enligt Karau & Williams (1993) så är en viktig faktor för gruppen att prestera 

bättre att gruppen känner att uppgiften är viktig och de är målmedvetna. Detta syns tydligt i 

den fria gruppens personlighetstest där de hade en högre grad av samvetsgrannhet. Detta visar 

att H3 accepteras.  
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5 Analys och diskussion 

5.1 Hypotes 1 

Social loafing påverkar innovationsförmågan i grupper. Resultatet från experimentet har visat 

att skillnad i resultaten har förekommit i grupperna. Detta resultat har inte förekommit genom 

slumpen visar chi-två testet. Grupperna som fått ta del av de faktorer från Karau & Williams 

(1993) på sig visade dock högre grad av SL än de grupper som inte fått dessa faktorer 

tillämpade (Bilaga 1). En möjlig förklaring till det är vad Rathus (2015) kallar för social 

facilitation. Där den gruppen som känner sig mer observerad presterar sämre på grund utav att 

uppgiften är ny och krävande. Väldigt likt flow där färdigheten och uppgiften är i balans men 

skillnaden är att observationer av gruppen är den avgörande faktorn till prestationen. En 

avgörande faktor för social facilitation är observationer från exempelvis åhörare och 

experiment ledare i denna studie. Deltagarna i grupp SL kan ha känt sig observerade och 

nervösa inför uppgiften och tyckt att den varit svår vilket möjliggör det visade resultatet.  

 

5.2 Hypotes 2 

Högre grad av interaktion minskar risken för social loafing. Genom enkäten FSyQ visar 

resultatet i del fem, samordning/koordinering mellan deltagarna att det finns en markant 

skillnad mellan grupperna. Den grupp som har presterat bättre har en tydlig skillnad i denna 

del. En högre grad av interaktion kan även ha påverkats av antal medlemmar i gruppen. Det 

finns en möjlighet att ökad antal deltagare känner att det är mindre interaktion då det inte får 

prata lika mycket som en mindre grupp, detta är bara en tanke. I en mindre grupp kan det också 

bli mer tydligt om en person exempelvis inte pratar och det kan då vara enklare för gruppen att 

försöka få in denna person i diskussionen. Aronson et al. (2018) menar att SL har en tendens 

att hämma samarbetet i grupp. Den fria gruppen visar en högre grad av samarbete i enkäten 

samt prestation i experimentet och slutsatsen därefter kan dras att den fria gruppen hade mindre 

grad av SL.  

 

5.3 Hypotes 3 

Personlighetsdrag påverkar tendensen för social loafing. SL grupperna visade låg nivå av 

samvetsgrannhet på personlighets testet TIPI, de fick 4,76 jämfört med 5,22 i de fria grupperna. 

Det innebär, utifrån TIPI att de har en låg nivå av vilja att lyckas nå ett mål (Gosling et al., 

2003). De fria grupperna visade bättre prestation på uppgifterna under experimentet och högre 

engagemang på FSyQ. De båda grupperna hade högst grad av öppenhet som personlighetsdrag. 

Detta kan vara resultatet av att de gjort experimentet och efter experimentet känt sig mer 

kreativa. Det skulle kunna ha gjorts ett personlighetstest innan experimentet för att ha den som 

en jämförelse efter experimentet. På så sätt skulle det kunna analyseras om experimentet har 

påverkats deras resultat i personlighets testet. 
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5.4 Metoddiskussion Resultatdiskussion 

Grupp SL var de grupper som fick ta del av Karau & Williams (1993) faktorer som framkallar 

SL i syfte att få gruppen att prestera bättre genom att de inte utförde SL. I grupperna visade det 

sig att de fria grupperna, som hade förutsättningar att utföra SL inte gjorde det. Även fast Grupp 

SL fick de faktorer som har en tendens att minimera uppkomsten av SL så visade FSyQ enkäten 

att dessa grupper upplevde mindre samarbete och engagemang i sin grupp och uppgift. Detta 

är även faktorer som påverkar SL. Det visar att Grupp SL både upplevde och tenderar att ha en 

högre grad av SL. 

 

De fria grupperna fick fler idéer än SL grupperna, det borde enligt Karau & Williams (1993) 

faktorer blivit fler idéer i SL grupperna på grund av de faktorer som de fick ta del av. Det finns 

en skillnad i resultaten i engagemang, prestation och FSyQ, de fria grupperna hade högst 

resultat på alla delarna. Det finns också en risk att deltagarna inte skrev ned alla idéer som de 

kom fram till. När idéerna räknades så fanns det också många deltagare som skrivit ned 

likadana idéer och eftersom de endast fick vara med 1 gång fick de tas bort. 

 

Det finns en risk att idéerna skrevs ned i mindre utsträckning då alla fick varsitt papper. 

Deltagarna har möjligtvis tänkt att “någon annan skriver säkert ner det” under diskussionen. 

Nästa gång bör en tavla användas där en person skriver ner alla idéer så att det blir mer tydligt 

hur många idéer var grupp hade gemensamt. Det finns med den nuvarande metoden en risk att 

deltagarna inte orkade, vågade eller ville skriva ner fler idéer då de hade ett varsitt ark. Det var 

flera frågor som också var med flera gånger i samma grupp och genom att skriva någonstans 

gemensamt skulle inte detta ske.  

 

Om grupperna hade varit lika stora i antalet skulle det bli enklare att bearbeta resultatet. Det 

behövdes ta ett medelvärde på allt resultat då antalet personer var olika i varje grupp. Att ha 

lika många deltagare skulle förenkla jämförelsen och ge ett tydligare resultat, istället för ett 

medelvärde skulle ett exakt resultat kunna presenteras. 

 

större genom att utföra flera experiment. Genom att testa detta på ett större antal människor 

kan resultatet bli mer pålitligt och tydligt. Det skulle också ta bort risken för slumpen och att 

vissa deltagare kan påverka studiens resultat negativt eller positivt. Att använda ett ark eller en 

tavla för att skriva ner gruppens alla idéer. Även en utformning av varför SL påverkar och även 

i vilket skede fenomenet påverkar processen. Detta hade varit intressant att studera om i 

framtiden.  

 

5.5 Prestation och engagemang 

Sambandet mellan SL och prestation och engagemang i grupperna kan påverkas av en viktig 

faktor. En stor påverkan på resultaten kan vara social facilitation som är ett fenomen där 

prestationen sänks vid svårare uppgifter när personer blir observerade. Rathus (2015) menar 

att social facilitation påverkar hur individer prestera utifrån uppgiftens svårighet och vare sig 
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de blir observerade eller inte. Om detta fenomen kan ha varit en den bidragande faktorn så har 

studien genom slumpen är lika stor chans för detta fenomen i alla grupper. Det som däremot 

inte är slumpen är den oberoende variabeln vilket var SL. Den oberoende variabeln 

kontrollerades genom att ge några av grupperna faktorer som skulle minska SL. Dessa grupper 

kan ha känt sig mer observerade på uppgiften vilket ökat deras nervositet samt förmåga att 

kunna slappna av och komma i flow vilket Csikszentmihalyi (2003) menar är ett tillstånd där 

uppgiftens svårighet och individens förmåga är i balans. Detta kan ha påverkat gruppen att 

prestera sämre än fria gruppen. 

 

5.6 Slutsats  

Studiens slutsats är att SL har en påverkan på innovationsprocessens initiala fas. Att SL har en 

påverkan som minskar prestationen och engagemanget i grupprocesser i innovativa kontexter. 

Studien visar även att en de grupperna med högre grad av interaktion i gruppen presterade 

bättre. 

 

Examensarbete ger ökad kunskap om socialpsykologiska faktorer påverkan i innovativa 

kontexter. Det ger en ökad förståelse över vad som har en möjlig påverkan på 

innovationsförmågan. Innovationsbidraget för studien kopplar ihop de teoretiska kunskaperna 

till ett resultat som bidra till ökad förståelse för faktorer som kan minimera prestationen och 

engagemanget i grupper. Detta resultat har ett stort värde i innovativa kontexter för att kunna 

utveckla gruppers innovationsförmåga i initiala fasen. Vilket bidrar till att mindre resurser 

behövs för att utveckla innovationer vilket skapar ekonomiska samt tid vinster för grupper och 

organisationer. 

 

5.7 Förslag till framtida studier 

I framtiden skulle det vara intressant att göra studien hur SL påverkar och när den påverkar 

innovationsförmågan. Detta skulle ge utökad kunskap om varför det påverkar och kunna 

därifrån minimera tendensen ännu mer för att öka prestation och engagemang i grupperna. 

Genom att med denna studie kunna vidareutveckla kunskapen om socialpsykologisk påverkan 

på innovationsförmågan. Genom denna studie har kunskap utvecklats huruvida det fanns en 

påverkan. Genom att vidareutveckla denna studie kan forskarna redan utgå ifrån att det finns 

en påverkan och försöka studera som sagt innan om varför denna påverkan finns och när 

uppstår den i dessa innovativa kontexter. I Enkäten FSyQ så finns det fem stycken olika 

variabler som enkäten mäter. Dessa variabler kan sedan testas emot prestation i grupperna för 

att se om det finns ytterligare påverkan på grupperna och om det finns korrelationer mellan 

dessa variabler. Det går även att utveckla studien för att mäta personlighetsdrag i bland 

gruppens individer för att se om någon i gruppen tar mer eller mindre plats kopplat till 

personlighetsdrag. För detta skulle det vara av fördel att använda sig utav en videokamera för 

att kunna spela in och sedan spela upp och observera hur olika personligheter agerar i gruppen. 

Även en utvecklad studien om hur SL förekommer i gruppen och om en person i gruppen kan 
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påverka resultatet. Undersöka om SL blir framdrivet av en person eller om det är en person 

som hämmar detta i gruppen genom att få med sig resterande i gruppen att arbeta och vara 

engagerade hade varit intressant.   
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Bilagor 

Nedan följer de bilagor som används i denna studie. 

Bilaga 1. Experiment och schema 

 

Cirka 75 minuter 10 min presentation och fixa grupper, 5 min innan övningen 20min första 

övningen. 5 min för att byta övning 20 min andra övningen 10 min för avslutning och enkät. 5 

extra minuter 

 

MATERIAL 

Fika, Bullar, dricka 

 

 

Test 1 

Papper  

Penna 

 

Test 2 

20 st Spaghetti 

1st Marshmallow 

1 m Maskeringstejp 

1 m Snöre 

Linjal 

 

I parentes (Vem det sägs till) 

 

(Samtliga) 

 

● Presentation Vilka vi är och berätta utifrån missivbrevet (Vi kommer att arbeta med två 

stycken övningar i grupper)  

 

 

Vid fråga vad ska vi göra, vad är syftet är svaret att vi ska studera innovationsförmågan i grupp 

genom dessa övningar. 

 

● “Ni kommer att arbeta i grupper, 5 personer i varje grupp. Vi slumpar ut grupperna 

genom att ge er en siffra mellan 1–8 om det blir 8 grupper. Ni kommer ihåg er siffra 

och samlas med de som fått samma siffra. Detta kommer att bli er grupp. 

 

● Grupp Fri, 1,3,5,7 följer med Gara eller Shirko till ett rum och grupp SL, 2,4,6,8 Stannar 

kvar. 
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● (Grupp, Fri) 

 

“Ni ska idag arbeta med två stycken övningar båda övningarna är 20 minuter långa vilket 

betyder att vi kommer att arbeta i 40 minuter med övningarna och därefter svara på en enkät. “ 

 

“Ni kommer att få instruktioner om vad ni ska göra och är det något ni undrar över så får ni 

gärna fråga.” 

 

Den första övningen är att ni ska generera idéer och lösningar för ett problem. Problemet är 

plastförbrukning 

 

“Ni ska inom gruppen komma på med så många lösningar som möjligt för att minska 

plastförbrukningen men även komma på lösningar för att öka plastförbrukningen. Att göra på 

det här sättet kommer att ge förutsättningar för mer kreativa lösningar”. 

 

“Ni kommer att få tillgång till pennor och papper för att kunna skriva ner idéer”  

 

Delar ut papper och penna 

 

Säkerställ att ALLA har förstått reglerna 

 

Nu när ni fått instruktioner om vad ni ska göra är det bara att köra igång. 

“Ni kommer att få 15 minuter på er, och tiden börjar nu!” 

 

Startar klockan 

 

Säger till när det är 5 minuter kvar. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Den andra övningen Bygga den högsta möjliga konstruktionen 

 

“Ett lag kommer att vinna genom att ha den högsta strukturen mätt från golvet eller bordet. 

Man får inte använda sig av något annat som exempelvis en stol, endast golvet eller bordet”. 

 

“Materialet för uppgiften kommer ni att se i lådan som ligger på bordet när jag säger till att det 

är dags att börja” 

 

“Ni får använda så mycket eller så lite av materialet som ni själva vill. Ni får inte använda er 

av påsen som ni får materialet i” 

“Ni får även ta sönder eller skära materialet som ni får, allt förutom marshmallows.” 
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“När tiden är slut så får inte laget hålla i strukturen, om man gör det så kommer att laget 

diskvalificeras. Den ska stå upp själv.” 

Säkerställ att ALLA har förstått reglerna 

 

Nu när ni fått instruktioner om vad ni ska göra är det bara att köra igång. 

 

Startar klockan 

 

Säger till när det är 10 min kvar samt 5 min kvar 

 

När tiden är slut ska alla sätta sig ner så att alla gruppers strukturer syns. 

 

Gå runt och mät strukturerna 

Ropa ut gruppernas resultat så att alla hör och presentera de som vann. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

● (Grupp, icke social loafing) 

 

 

“Ni ska idag arbeta med två stycken övningar båda övningarna är 20 minuter långa vilket 

betyder att vi kommer att arbeta i 40 minuter med övningarna och därefter svara på en enkät. “ 

 

“Ni kommer att få instruktioner om vad ni ska göra och är det något ni undrar över så får ni 

gärna fråga.” 

 

Den första övningen är att ni ska generera idéer och lösningar för ett problem. Problemet är 

plastförbrukning 

 

“Ni ska inom gruppen komma på med så många lösningar som möjligt för att minska 

plastförbrukningen men även komma på lösningar för att öka plastförbrukningen. Att göra på 

det här sättet kommer att ge förutsättningar för mer kreativa lösningar”. 

 

“Ni kommer att få tillgång till pennor och papper för att kunna skriva ner idéer”  

 

Delar ut papper och penna 

 

Nu när ni fått instruktioner om vad ni ska göra är det några saker som är viktiga att 

tänka på. 

1. Skriva namn på en post it lapp som ni klistrar på tröjan. 

3. Det är viktigt att alla bidrar till uppgiften kommer annars att vara väldigt svår, allas insats 

behövs för uppgiften. 

4. Hur ni samarbetar kommer att observeras. 
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5. Den individuella prestationen kommer att observeras, alltså hur mycket var och en i gruppen 

arbetar. 

 

Säkerställ att ALLA har förstått reglerna 

 

“Ni kommer att få 15 minuter på er, och tiden börjar nu!” 

 

Startar klockan 

 

Säger till när det är 5 minuter kvar. 

 

När tiden är slut ska alla sätta sig ner så att alla gruppers strukturer syns. 

 

Gå runt och mät strukturerna 

Ropa ut gruppernas resultat så att alla hör och presentera de som vann. 

 

Den andra övningen…Bygga den högsta möjliga konstruktionen 

 

Bygga det högsta möjliga fristående strukturen 

“Ett lag kommer att vinna genom att ha den högsta strukturen mätt från golvet eller bordet. 

Man får inte använda sig av något annat som exempelvis en stol, endast golvet eller bordet”. 

 

“Materialet för uppgiften kommer ni att se i lådan som ligger på bordet när jag säger till att det 

är dags att börja” 

 

“Ni får använda sig av så mycket eller så lite av materialet som ni själva vill. Ni får inte använda 

er av Påsen som ni får materialet i” 

“Ni får även ta sönder eller skära materialet som ni får, allt förutom marshmallows.” 

“När tiden är slut så får inte laget hålla i strukturen, om man gör det så kommer att laget 

diskvalificeras. Den ska stå upp själv.” 

Nu när ni fått instruktioner om vad ni ska göra är det några saker som är viktiga att 

tänka på. 

 

Påminna 

1. Målet är att ni ska samarbeta för att göra konstruktionen. 

2. Det är viktigt att alla bidrar till uppgiften som annars kommer att vara väldigt svår, allas 

insats behövs för uppgiften. 

3. Hur ni samarbetar kommer att observeras. 

4. Den individuella prestationen kommer att observeras, alltså hur mycket var och en i gruppen 

arbetar. 
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Säkerställ att ALLA har förstått reglerna 

 

Startar klockan 

 

Säger till när det är 10 min kvar samt 5 min kvar.  

 

När tiden är slut ska alla sätta sig ner så att alla gruppers strukturer syns. 

 

Gå runt och mät strukturerna 

Ropa ut gruppernas resultat så att alla hör och presentera de som vann. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

(Samtliga)  

 

Tid för diskussion och tacka deltagarna för deras medverkan. 

 

Fun fact: En marshmallow är väldigt lätt att hålla i men när en konstruktion av spaghetti ska 

byggas så upptäcker man hur tung den egentligen är. Detta på grund av antaganden som vi har 

innan vi börjar att bygga.  

Lärdomen är att försöka identifiera de antaganden som är aktuella för att få de riktiga behoven. 

Sådana här antaganden finns i alla möjliga olika projekt. Där behoven baseras på ett antagande 

i stället för att exempelvis testa prototyper och jobba ständigt med behovet och vad som faktiskt 

behövs. Det antas kanske att marshmallowsen ska användas sist (Tom Wujec, TED talk, 2010) 
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Bilaga 2. Flow Synchronization Questionnaire    

 

Denna enkätundersökning används endast för en komplettering till det experiment som du deltagit i. 

Resultaten kommer användas i C-uppsatsen och personliga uppgifter kommer inte att ges ut till 

obehöriga eller att kopplas tillbaka till dig. Vänligen läs instruktionerna och påståendena noggrant. 

Vi är tacksamma att du besvarar enkätens alla frågor.  

 

Bakgrundsinformation 

  

Ålder:                 under 20 år☐ 21–25 år☐ 26–30 år☐ 31–35 år☐ 36-40 år☐ över 40 år ☐ 

  

Kön:                               Kvinna ☐    Man ☐ 

 

Sysselsättning: Student ☐  Anställd ☐  Chef/annan ledarroll ☐ 

 

Etnicitet:  Svensk ☐  Annat: _________________     

  

Antal sysselsatta år 

(som student/arbetande): 1–5 år ☐  6–10☐  10–20☐  Över 20 år 

☐ 

 

Flow Synchronization Questionnaire (FSyQ) 

  

Tänk på den aktivitet du nyss gjorde och markera i vilken omfattning på en nio-punktskala 

(1=stämmer absolut inte – 5=varken instämmer eller tar avstånd – 9=instämmer helt) som varje 

påstående här nedan karaktäriserar dig under denna aktivitet! 

  

  
1.   Jag kände att jag hade positiv inverkan på mina gruppmedlemmars utförande av sina uppgifter. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

2.  Jag fick mer energi mot slutet av aktiviteten (uppgiften) än i början. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

3.  Mina gruppmedlemmar motiverade mig att fullfölja aktiviteten. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

4.  Vår kommunikation var effektiv under utförandet (av uppgiften). 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

  

5.  Jag blev uppmuntrad av mina gruppmedlemmars utförande. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

6.  Jag upplevde att vi hade ömsesidig tillit till varandra. 
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1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

  

7.      Jag lärde mig något nytt av mina gruppmedlemmar. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

  

8.  Jag kände att vi speglade varandra under aktiviteten. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

9.      Jag upplevde att våra beteenden (rörelser) var synkroniserade under aktiviteten. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

10.  Jag känner att vi genomförde uppgiften väl. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

11.  Jag var bara fokuserad på den gemensamma uppgiften. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

12.   Jag är villig att samarbeta med mina gruppmedlemmar en annan gång. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

13.  Jag upplevde att jag kunde motivera mina gruppmedlemmar att utföra uppgiften. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

14.  Jag kände en sorts harmoni mellan oss. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

15.  Våra beteenden var väl-koordinerade. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

16.  Jag upplevde att våra relationer utvecklades till det bättre. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

17.  Jag kände att jag kunde räkna med mina gruppmedlemmar. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

18.  Jag skulle vilja samarbeta med mina gruppmedlemmar i framtiden. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

19.  Vi kunde samarbeta med automatik. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 
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20.  Jag kunde reagera väl (lämpligt) på mina gruppmedlemmars beteende. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

21.  Jag var fullständigt uppslukad i uppgiften. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

22.   Jag upplevde att jag hade en positiv inverkan på mina gruppmedlemmars utförande. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

23.  Jag upplevde att vi alla var synkroniserade med varandra 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

24.  Jag kände mig uppiggad (utvilad) när uppgiften var avklarad. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

25.  Jag kunde lära mig något av mina gruppmedlemmar. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

26.  Jag kunde respektera mina gruppmedlemmars förmågor. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

27.  Vi kunde samarbeta väl. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

28.  Jag var fullständigt avslappnad. 

1.               2.             3.           4.           5.             6.             7.           8.                  9. 

Starkt emot                                           varken instämmer eller tar avstånd                                               instämmer helt 

  

 Total poäng = 252 
 

Testet mäter följande faktorer: 

 

1 - Synkronisering och effektivt samarbete,  

2 - engagemang och koncentration,  

3 - motivation och positiv inverkan på deltagare,  

4 - Motivation och lärande,  

5 - Samarbete/koordination. 
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Bilaga 3. Personlighetstest Ten-Item Personality Inventory (TIPI) 

 

En svensk översättning av Gosling, Rentfrow & Swann (2003) 

  

Nedan anges ett antal personlighetsdrag som kanske eller kanske inte passar in på dig. Var snäll 

och ange i hur hög grad du håller med eller inte håller med om att påståendet passar in på dig. 

Du ska ange i hur hög grad de båda orden passar in på dig, även om ett av orden passar in bättre 

än det andra på dig. Var snäll och använd en skala från 1 till 7, där "1" betyder att du inte alls 

håller med, "4" betyder att du varken håller med eller inte håller med och "7" betyder att du 

håller med fullständigt. Var snäll och välj vilket nummer som helst mellan 1 och 7 för att visa 

i hur hög grad du håller med. 

  

  

Jag ser mig själv som: 

Håller inte 

alls med 

Varken håller 

med eller inte 

håller med 

Håller med 

fullständigt 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Utåtriktad, entusiastisk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

2. Kritisk, grälsjuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

3. Pålitlig, självdisciplinerad ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

4. Ängslig, lätt upprörd ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

5. Öppen för nya erfarenheter, komplex ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

6. Reserverad, tyst ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

7. Sympatisk, varm ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

8. Rörig, slarvig ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

9. Lugn, emotionellt stabil ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

10. Konventionell, icke-kreativ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
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TIPI - Skala för poäng 

R = Vänd poängen 

Testet mäter följande personlighetsdrag 

 

Extroversion - Social, utåtriktad: 

1, 6R =  

 

Tillmötesgående - Vänlig, tillförlitlig, 

samarbetsvillig 

2R, 7 

 

Samvetsgrannhet - Viljan att lyckas, 

nå mål, ansvarsfull 

3, 8R 

 

Emotionell stabilitet - Lugna och 

samlade 

4R, 9 

 

Öppenhet - Kreativitet 

5, 10R 
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Bilaga 4. Missivbrev 

 

Hej!  

 

Vi håller just nu på att arbeta med vår C-uppsats och genom ett experiment ska studera 

innovationsförmågan i grupper.  

 

Vi behöver din hjälp som deltagare för att utföra experimentet. Studien kommer att följa de 

forskningsetiska principerna. 

 

Din medverkan i denna studie innebär att vara med på ett experiment i gruppform och därefter 

svara på en enkät om undersökningen. 

 

Ditt deltagande i denna studie är självklart frivillig och du kan när som helst välja att avbryta 

din medverkan. 

 

Plats och datum 

Fredag 22/3 Tid kl. 13.00 Sal L327, IDT på MDH.  

 

Undersökningen tar cirka 75 minuter. 

 

Har ni frågor om studien vänligen kontakta:  

 

Shirko Moradian 0707 349 096 

smn16004@student.mdh.se 

 

Gara Blbas 0723 000 062 

gbs16002@student.mdh.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:smn16004@student.mdh.se
mailto:gbs16002@student.mdh.se
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Bilaga 5. Underlag för uppdragsgivare 

 

Vad undersöker ni och varför? 

 

Studien har som syfte att undersöka hur innovationsförmågan i grupper påverkas av prestation 

och engagemang. 

 

Denna undersökning görs för att med hjälp av studien kunna öka förutsättningar för 

engagemang och prestation i gruppens innovationsprocesser. 

 

Vad kan det ge Västerås marknad och näringsliv om vi är med? 

 

Västerås marknad och näringsliv får chansen att vara med och ta del av vår studie inom innovation. Ett 

samarbete med studenter som undersöker forskningsfrågan om hur engagemang och prestationer ökas 

inom innovationsgrupper. Kopplat till att ni har ett behov som denna studien kan hjälpa er med. 

 

Studien hjälper både oss och er med att få en bättre insyn om vad som påverkar innovationsförmågan i 

grupp så är detta är en studie som redan påbörjats och för er att ta del av är ett guldläge som inte är värt 

att missa.  

 

Studiens resultat och konceptualisering syftar på att utveckla ett verktyg som hjälper grupper att vara 

mer engagerade och prestera bättre i innovativa kontexter  

 

Vad innebär det att vara med? Omfattning, deltagare, tillfällen, tidplan osv 

Det enda vi behöver från er är egentligen en bekräftelse att ni kan ta del av studien och att den passar 

de behov ni har, som vi vill forska om. Ni själva väljer om ni vill vara konfidentiella i studien eller inte. 

Vi kommer i sådant fall inte använda Västerås marknad och näringsliv någonstans i studiens rapport för 

att behandla det konfidentiellt. 

 

Vid ett tillfälle kommer vi att utföra ett experiment där vi samlar data för studien. Experimentet kommer 

att följa de forskningsetiska principerna och är helt frivilligt. Experimentet kommer att ta cirka 75 

minuter. (Tider skickas med.) 

 

Deltagare för experimentet har vi tänkt cirka 40 personer. 

Vi kommer senare under juni att presentera studiens resultat. Där är ni hjärtligt välkomna att närvara 

om ni vill, det är alltså frivilligt. 

 

Vi kommer att behöva två stycken rum för experimentet där det finns bord och stolar 

 

Missivbrevet som skickats tidigare ska användas till att informera deltagarna om studien detta 

kan skickas till alla deltagare innan experimentet. 
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Hej! 

 

Shirko Moradian och Gara Blbas heter vi. Vi är studenter på Innovationsprogrammets sista år. Nu ska 

vi göra vårt exjobb och vi vill utforska vad som skapar förutsättningar för innovation. Som medlem på 

expectrum bjuder vi in dig till en workshop den 10 april kl. 13-14.30. Vi jobbar också som timanställda 

på expectrum så vi skulle gärna vilja utveckla arenans innovationskraft tillsammans med er, genom att 

låta er vara med i vår exjobbs-studie. 

  

Vad undersöker vi och varför? 

  

Studien har som syfte att undersöka hur innovationsförmågan i grupper påverkas av prestation och 

engagemang. 

  

Denna undersökning görs för att med hjälp av studien kunna öka förutsättningar för engagemang och 

prestation i gruppens innovationsprocesser. 

  

Vad kan det ge er om ni är med? 

  

Som deltagare (en eller flera från samma organisation) får ni chansen att vara med och ta del av vår 

studie inom innovation. Ett samarbete med studenter som undersöker forskningsfrågan om hur 

engagemang och prestationer ökas inom innovationsgrupper. Kopplat till att ni har ett behov som denna 

studien kan hjälpa er med. 

  

Studien hjälper både oss och er med att få en bättre insyn om vad som påverkar innovationsförmågan i 

grupp så är detta är en studie som redan påbörjats och för er att ta del av är ett guldläge som inte är värt 

att missa. 

  

Studiens resultat och konceptualisering syftar på att utveckla ett verktyg som hjälper grupper att vara 

mer engagerade och prestera bättre i innovativa kontexter 

  

Vad innebär det att vara med? Omfattning, deltagare, tillfällen, tidplan osv 

Vid ett tillfälle kommer vi att utföra ett experiment där vi samlar data för studien. Experimentet kommer 

att följa de forskningsetiska principerna och är helt frivilligt. Experimentet kommer att ta cirka 75 

minuter. Ni kommer att vara konfidentiella i studien. 

  

Vi kommer senare under juni att presentera studiens resultat. Där är ni hjärtligt välkomna att närvara 

om ni vill, det är alltså frivilligt. 

  

Läs mer i bifogat missivbrev. 

Du anmäler dig till workshopen genom att svara till någon av följande 

SMN16004@student.mdh.se eller GBS16002@student.mdh.se 

 

 

 10 april kl. 13-14.30 i Explore Hub på expectrum. 

  

Tack på förhand,  

  

mailto:SMN16002@student.mdh.se
mailto:GBS16002@student.mdh.se
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Med vänliga hälsningar! 

Shirko Moradian och Gara Blbas 
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Bilaga 6. Resultat från FSyQ 

Nedan har FSyQ brutits ned i färger för att visa på vad de olika kategorierna mäter. I enkäten 

har varje fråga koppling till en av de fem olika kategorierna som mäts 

 

Blå - Synkronisering och effektivt samarbete med deltagarna (MAX 108) 

Gul - Erfarenhet av engagemang och koncentration (Gul 45) 

Grön - Motivation och positiv påverkan på deltagarna (27)  

Röd - Motivation och lärande för individen (36)  

Lila - Samordning/koordinering mellan deltagarna (36)  

 

 

Grupp SL (Grupperna som fick vägledning, se bilaga 1) 

 
Antal p*                        Max p*      Medelvärde                    Procent (av 100%) 

 
Blå – 1206               1620           402                                  74,4 

Gul – 447                       675             149                                  66,2 

Grön – 285                      405             95                                    70,4 

Röd – 386                          540          128,6                               71,5 

Lila – 327                     540             109                                  60,6 

 
 Grupp FRI (Grupperna som fick arbeta fritt) 

 
Antal p*                          Max p*      Medelvärde                 Procent (av 100%) 

 
Blå – 847                     972             423,5                               87 

Gul – 335                     405             167,5                               82,7 

Grön – 201                    243             100,5                               82,7 

Röd – 269                     324             134,5                               83 

Lila – 257                     324             128,5                               79,3 

 
Antal poäng (p) på Flow Synchronization Questionnaire (FSyQ), skala 1–9. Se bilaga 2. Enkät för detaljer. 
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Bilaga 7. Resultat från TIPI 

 

De siffror som har ett R (reverse) bredvid är de frågor som omvänds. Varje personlighetsdrag 

mäts med 2 frågor. I tabellen nedan så skrivs (resultat på fråga 1/resultat på fråga 2= totalen för 

båda frågorna). 

 

Exempelvis; Fråga 1/6R - xx/xx=totalt 

 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 

Extroversion - Social, utåtriktad. 

Fråga - 1/6R 

24/22=46 23/15=38 31/28=59 28/21=49 27/28=55 

Tillmötesgående - Vänlig, tillförlitlig, 

samarbetsvillig. Fråga - 2R/7 

15/23=38 20/25=45 37/32=69 27/25=52 28/26=54 

Samvetsgrannhet - Viljan att lyckas, 

nå mål, ansvarsfull. Fråga - 3/8R 

20/11=31 25/21=46 30/30=60 29/19=48 27/25=52 

Emotionell stabilitet - Lugna och 

samlade. Fråga - 4R/9 

22/21=43 20/23=43 32/34=66 24/26=50 26/22=48 

Öppenhet - Kreativitet. Fråga - 5/10R 26/24=50 26/24=50 38/35=73 33/27=60 26/27/53 
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Bilaga 8. Resultat av Chi-två  

 
Formel för Chi-två (χ²) 

 

 

Observerade                             

 P idéer N idéer Torn Höjd Komplexite

t 

Stabilitet Tid  

Grupp SL 38 48 315 4 6 57 468 

Grupp Fri 37 17 219,5 5 6 32 316,5 

 75 65 534,5 9 12 79 784,5 

 

Förväntad  

 P idéer N Idéer Torn höjd Komplexitet Stabilitet Tid 

Grupp SL 44,7 38,8 318,9 5,4 7,2 47,1 

Grupp Fri 30,3 26,2 215,7 3,6 4,8 31,9 

       

 

 

Cell O F (O-F)2  (O-F)2 /F 

1 38  44,7 44,89 1,0 

2 48 38,8 84,64 2,18 

3 315 318,9 15,21 0,05 

4 4 5,4 1,96 0,36 

5 6 7,2 1,44 0,2 

6 57 47,1 98,01 2,08 

7 37 30,3 44,89 1,48 

8 17 26,2 84,64 3,23 

9 219,5 215,7 14,44 0,07 
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10 5 3,6 1,96 0,54 

11 6 4,8 1,44 0,30 

12 32 31,9 0,01 3,13 

    Σ = 14,62 

Chi-två test. (χ²) tabell där den statistiska signifikansen mäts.  

Σ = summan 

 

 

 


