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Social loafing- 

vilken betydelse har kön och self-efficacy 

Stina Holmberg och Kerstin Solberg 
 
 
Grupper spelar en central roll i individers liv, både professionellt och 
privat. Vissa individer tenderar till en lägre ansträngningsgrad när 
identifierbarheten av den enskilda individens insats minskar detta kallas 
social loafing. Motivationen bestäms utifrån individens self-efficacy 
vilket innebär individens tilltro på sin egen förmåga. Syftet med studien 
var att undersöka skillnader mellan män och kvinnors nyttjande av 
social loafing och om detta har att göra med deras self-efficacy. En 
enkät med 33 items och en öppensvarsfråga besvarades av 107 
respondenter. Analysen gav signifikant resultat gällande social loafing 
och kön. Ingen signifikant relation mellan social loafing och self-
efficacy. Resultatet från den kvalitativa frågeställningen visade, för att 
man ska delta aktivt i gruppuppgifter krävs ett gemensamt engagemang 
och att alla känner ansvar för den gemensamma uppgiften, även 
gruppdynamiken är viktig. Vidare forskning kring fenomenen kan vara 
av intresse då individens self-efficacy skulle kunna påverka och 
motverka nyttjandet av social loafing. 
 

Keywords: social loafing, self-efficacy, gender differences, group 

performance, motivation. 

 

 

 
Inledning 

 
 
Människor i dagens samhälle ställs kontinuerligt inför att samarbeta i olika typer av grupper, 
studiegrupper, arbetslag, föräldragrupper, idrottslag etcetera. När individen är i en grupp söker 
individen sin plats och sin funktion i gruppen. Vissa individer tenderar till lägre 
ansträngningsgrad när identifierbarheten av den enskilda individens insats minskar. Upplever 
individen att ansvarsområdet är diffust, kan individens motivation minska, detta kallas social 
loafing.  Individens subjektiva upplevelse av sin egen förmåga kommer att påverka hur 
individen ser på sitt deltagande i gruppuppgiften, vilket kan leda till att individen kan komma 
att nyttja social loafing (Karau & Williams, 1993). Self–efficacy är individens egen syn på sina 
möjligheter till att uppnå mål oavsett sammanhang och kontext (Bandura, 1977). 

 Dessa två fenomen påverkar individens engagemang och motivation i grupprelaterade 
arbetsuppgifter. Forskning kring individens syn på sig själv och uppgiften är av vikt då detta 
kan påverka gruppens slutresultat, oberoende av om det gäller individens profession eller 
privatliv. Forskning kring de två fenomenen skulle vara av intresse enligt Sanna (1992), detta 
för att se om det är möjligt att stärka enskild individs self-efficacy för att motverka social 
loafing. Syftet med föreliggande studie var att undersöka skillnader mellan män och kvinnors 
eventuella nyttjande av social loafing och om detta har att göra med deras self-efficacy.  
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Social loafing 

 

Enligt Kravitz och Martin (1986) lät Ringelmann en grupp män dra ett rep, indelningen skedde 
oberoende av deras storlek. Repet var fastsatt i en styrkemätare för att kunna mäta gruppens 
gemensamma styrka. Han kom fram till att ju fler deltagare i en grupp desto sämre resultat per 
deltagare. Utifrån detta uppkom teorin att individer förlitar sig på de andra deltagarna i en 
gemensam prestation och alltså inte gör sitt yttersta, detta kom att benämnas Ringelmanns 
effekten, som senare kom att kallas för social loafing. Detta visar på att individernas personliga 
ansträngningar har en tendens att minska när de är medlemmar i en grupp. Vilket skulle kunna 
bero på bristande samordning och minskad individuell motivation. Det skulle även kunna bero 
på att deltagarna har svårt att interagera med varandra, vilket skulle kunna vara den utlösande 
faktorn när det gällde uppkomsten av social loafing (Karau & Williams, 1993). Även Latané, 
Williams och Harkins (1979) har i sin studie visat på sämre prestation per individ då man 
arbetade med andra. De förklarade sitt resultat med att den sociala påverkan i form av yttre 
stimuli gör att individerna i gruppen minskar sin ansträngning när deltagare antalet ökar. 

Enligt Jackson och Williams (1985) påverkar svårighetsgraden på arbetsuppgiften 
individens prestation och motivation. Om individen upplever att uppgiften känns lätt, tenderar 
individen till att anstränga sig mindre vid gruppuppgifter än vid enskilda uppgifter. Till skillnad 
mot om uppgiften upplevs mer komplicerad, då det kollektiva stödet motiverar individen till att 
anstränga sig mer än om det var en enskild uppgift. Individer är mer benägna till social loafing 
när de vet att den individuella prestationen inte kommer att utvärderas. Är uppgiften mindre 
tillfredställande, samt att den inte kräver något personligt engagemang kan det generera till 
motivationsförlust. Är det även så att man inte har möjlighet att jämföra sig med hur den 
resterande gruppen har presterat, kan motivationen minska ytterligare vilket Karau och 
Williams (1993) kom fram till i sin metaanalys. Enligt Szymanski och Harkins (1987) så är 
möjligheten till självutvärdering i samband med gruppuppgifter begränsad, då självutvärdering 
inte fungerar kontinuerligt utan har störst effekt vid första tillfället, för att sedan minska vid 
varje tillfälle.  

Karau och Williams (1993) har utvecklat modellen the Collective Effort Model (CEM) som 
på svenska heter den gemensamma ansträngningsmodellen. Enligt modellen är man bara beredd 
att anstränga sig vid en gruppuppgift när man upplever att man kan få egen vinning genom att 
delta. Modellen bygger på tre motivationsfaktorer; den första är individens egen förväntning på 
uppgiften, den andra är om personen känner att prestationen kommer generera till egen vinning, 
den tredje faktorn är om personen upplever att slutresultatet och utfallet kan vara tillräckligt 
lockande. Karau och Williams föreslog hur man kan reducera uppkomsten av social loafing. 
De menade på att när individens prestation kommer att kunna utvärderas av arbetskollegor, 
chefen och de själva, blir sannolikheten för nyttjandet av social loafing mindre. Forskning 
utifrån femfaktorteorin, the big five har det visat sig att individens personlighetstyp påverkar 
om social loafing nyttjas eller ej. När man skapar arbetsgrupper eller om man vill förbättra 
arbetslagets dynamik är det relevant att titta på gruppmedlemmarnas olika egenskaper för att 
stärka både de individer som nyttjar social loafing och de som exponeras för fenomenet (Tan 
& Tan, 2008). Ytterligare en aspekt på fenomenet är att man kan dra paralleller mellan 
gruppsammanhållning och gruppens starka laganda, detta kan reducera eller eliminera social 
loafing inför en gruppuppgift. Sammanhållningen och lagandan är dock inte tillräcklig för att 
kunna reducera social loafing. Minskningen bibehålls när individernas möjlighet till 
självutvärdering finns, vilket kan stärka deras självkänsla och i sin tur gruppens anseende hos 
de olika individerna i gruppen (Karau & Hart, 1998).   
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Enligt Tan och Tan (2008) så är social loafing ett beteende som arbetsplatser jobbar för att 
kunna eliminera. Fenomenet påverkar prestationen hos individerna inom organisationen och i 
och med detta kan slutresultatet komma att påverkas, vilket gör social loafing till en faktor som 
organisationer vill motverka. Genom att stärka enskilda individer i deras self-efficacy kan man 
motivera individer till att vilja prestera bättre, i så väl gruppuppgifter som enskilda uppgifter 
(Sanna, 1992).  

 
 
 

Könsaspekter inom social loafing 

 
Karau och Williams (1993) visade i sin metaanalys att män tenderar att nyttjar social loafing i 
större utsträckning än kvinnor. Enligt Kugihara (1999) har det framkommit att män i 
västvärlden oftast har en högre tendens till att vara tävlingsinriktade/målinriktade och agera 
utifrån detta jämfört med kvinnor som tenderar till att ha en högre grad av samarbetsförmåga. 
Kvinnor i västvärlden har lättare till att samarbeta och jämka i gruppsammanhang.  
Forskning om stereotypa uppfattningar har visat att män förväntas vara mera självständiga och 
självsäkra, medan kvinnor förväntas vara mer osjälviska och vänligare, samt att de bryr sig 
mera om andras uppfattning av dem (Plaks & Higgins, 2000). Kvinnor förväntas även skapa en 
känsla av välbefinnande inom gruppen. Individers förväntan på hur andra individer kommer 
klara av uppgifter byggs upp utifrån stereotypa uppfattningar av individers yttre attribut. Så 
som glasögon och portfölj lika med smart eller blondin och stor byst lika med mindre intelligent. 
Bedömer man sin samarbetspartner som kompetent kan risken för nyttjandet av social loafing 
öka, denna bedömning görs bland annat utifrån individens yttre attribut (Plaks & Higgins, 
2000).  Enligt den sociala rollteorin och social-kognitionsforskning så har könsrollerna en 
karakteristisk påverkan när det gäller synen på könet i samhället. I första hand görs en 
kategorisering utifrån individens könstillhörighet, sedan vägs andra aspekter in så som 
individens profession, ålder och nationalitet (Eagly & Karau, 2002).   
Könsskillnaderna är även relevanta att väga in när det gäller gruppgemenskapen, vilket har 
påvisats i forskning kring exkludering och social loafing. Man har sett att båda könen tenderar 
till att falla in i social loafing, på grund av socialt uteslutande från den egna arbetsgruppen. 
Kvinnor som till en viss del blir uteslutna av den egna gruppen har en större tendens än män att 
nyttja social loafing (Kerr, Seok, Poulsen, Harris & Messe, 2008). 

 
 

Self – Efficacy 

 
Bandura (1977) presenterad sin teori kring self-efficacy, som är baserad på antaganden om 
individens eget beteende och huruvida individen kommer att kunna påverka utfallet i 
situationen. Den förväntade personliga effektiviteten kan komma utifrån den personliga 
övertygelsen om, att man på ett framgångsrikt sätt kan påverka sitt eget beteendemönster. 
Bandura (1977) definierade self-efficacy som individens personliga bedömning av sin förmåga 
till att sätta upp mål och att uppnå dessa mål. Self-efficacy handlar inte om en isolerad känsla, 
utan är en flerdimensionell förståelse utifrån den specifika händelsen och är alltså 
kontextrelaterat. Till exempel kan en individ ha en hög self-efficacy i sitt arbete, men en lägre 
self-efficacy när det gäller sociala relationer och en mellan hög self-efficacy när det gäller 
föräldrarollen. Individens self-efficacy avgör hur individen handlar, känner och tänker samt hur 
man motiverar sig själv (Bandura, 1994). Self-efficacy kan inte bara uppfattas som ett 
direktinflytande på valet av aktivitet och individens inställning. Det är individens förväntan på 



4 

 

hur slutresultatet kommer att bli som avgör hur mycket kraft och energi individen kommer att 
satsa för att nå målet. Detta oavsett om man stöter på hinder eller råka utför obehagliga och 
jobbiga situationer på vägen. Ju starkare self-efficacy desto aktivare kommer individen vara i 
sin ansträngning. De individer som framhärdar vid svåruppnådda mål kommer att öka sin self-
efficacy. Om man ger upp vid motgång och slutar att sträva mot målet, kommer man få en 
försvagad self-efficacy. Vilket kommer göra det svårare att komma tillbaka till där man en gång 
var i sin self-efficacy (Bandura, 1977).  

Bandura (1994) menade också att om individen har en sanningsenlig bild av sig själv, så kan 
man lättare ta motgångar och är inte lika sårbar när motgångar uppstår. Bandura menade att 
individens tilltro till sin self-efficacy utgår ifrån fyra olika komponenter av påverkan: 1, 
Tidigare erfarenheter: kan inte baseras på för enkla uppgifter, då detta inte sporrar individen till 
att vilja prestera bättre. Utan kan leda till minskad ansträngning, vilket i sin tur kan leda till att 
man misslyckas istället. Därför är det viktigt att man möter utmaningar i uppgiften, som i sin 
tur kan leda till att man känner att man har lyckats. 2, Social jämförelse: genom jämförelser 
med sitt sociala kontaktnät kan man utifrån andras prestationer göra egna reflektioner kring, 
den egna förmågan av att klara av uppgifter. Personerna som man jämför sig med måste ha 
liknade egenskaper och förmågor som individen själv, för att individen ska kunna motiveras till 
att våga utmana sig själv i nya utmaningar. 3, Social övertygelse: med hjälp av andras stödjande 
och motiverade lovord till att man ska våga tro på sin egen förmåga, kan individen motiveras 
till att vilja prestera sitt yttersta. Det främjar utvecklingen och känslan av personlig förmåga. 4, 
Hanterbarhet av pressade situationer: handlar om hur man hanterar situationen och hur man 
väljer att se på den. Har man en hög self-efficacy så upplever man arousal som något 
energigivande. Vilket man kan använda till att öka sin prestation, jämfört med låg self-efficacy 
där risken finns att man kan nedslås av den ökade arousal nivån. 

Det är individens motivation och välbefinnande, samt personliga prestationer som är 
grunden i fenomenet self-efficacy. Känslan av att veta att man har möjlighet att påverka sin 
livssituation stärker individen och individens self-efficacy (Bandura, Caprara, Barbaranelli, 
Patorelli, Regalia, 2001). Studenters tro på sin egen förmåga kring sina akademiska studier 
spelar viktig roll i deras motivation till att lyckas med studierna (Zimmerman, 2000). Å andra 
sidan, människor som tvivlar på sin egen förmåga kan undvika svåra uppgifter som de upplever 
vara svåruppnåeliga. Deras strävan och förhoppning av att klara av uppgifter minskar genom 
att de ältar kring uppgiften som en försvarsmekanism. Istället för att lägga ner kraft och energi, 
till att hitta nya lösningar för att uppnå ett lyckat slutresultat. Dessa individer tenderar till att 
fortare ge upp när de möter på motstånd, de maskar och försöker undvika att anstränga sig vid 
svåra uppgifter. Dessa individer har svårt att återhämta sig efter ett misslyckande, vilket gör att 
det tar längre tid att återuppbygga individens self-efficacy. Konsekvensen av detta kan bli att 
individen blir stressad och deprimerad (Bandura, 1994). 
 

 
Könsaspekter och self-efficacy 
 
Kvinnor och män tenderat till att falla in i traditionella roller och yrkesval, på grund av 
inre/psykologiska och yttre/sociala restriktioner. Eagly och Karau (2002) skrev att i 
socialpsykologisk forskning så har man sett att könsroller är baserade på samhällets normer och 
värderingar. Dessa normer baseras på två olika typer av stereotypiseringar i samhället, 
beskrivande normer och etablerade redan satta normer som finns kring könsrollerna. Enligt 
Hackett och Betz (1981) skiljer sig kvinnors karriärsbeteende från mannens genom att kvinnor 
tenderar till att inte fullt ut nyttja sina individuella förutsättningar, talanger och intressen när de 
eftersträvar en karriär. Detta har att göra med att kvinnan lätt hamnar i roller utifrån 
omgivningens stereotypiseringar kring könen. Forskning påvisar att stereotypiseringar när det 
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gäller mansrollen har summerats till fyra huvudsakliga egenskaper: beslutsamhet, 
handlingskraftig, tävlingsinriktad och styrande. De stereotypa kvinnliga dragen är: 
omhändertagande, känslighet, passivitet och undergivenhet. Däremot har det i senare forskning 
visat sig att kvinnor med en hög self-efficacy inte berörs eller påverkas av samhället stereotypa 
synsätt kring t.ex. kvinnan som företagsledare (Hoyt & Blascovich, 2010). 

Enligt rollöverensstämmelseteorin (Eagly & Karau, 2002) så råder det en diskrepans mellan 
stereotypa uppfattningar av kvinnor och ledarrollen, vilket kan leda till fördomar. Som t.ex. 
visar på mindre positiva attityder gentemot kvinnliga ledare, inom mans- eller-
kvinnodominerade yrken. Detta gör det svårare för kvinnor att nå toppen och ses som effektiva 
ledare, detta har ett flertal empiriska resultat visat (Hoyt & Blascovich, 2010). Kvinnor som har 
en stark self-efficacy kan kombinera familjelivet med arbetslivet, vilket kan leda till att man får 
en positiv självkänsla. Kvinnor med en lägre self-efficacy har svårare att kombinera arbetsliv 
med privatliv vilket kan leda till fysisk/psykisk påfrestning. Det har även visat sig att män har 
svårt att lyckas i karriär och privatliv när mannen har en lägre self-efficacy (Hackett & Betz, 
1981). Forlani (2013) visade att enskilda individers bild av sin egen self-efficacy är väldigt 
sårbar, då man stöter på hinder som motbevisar individens egen syn på sin self-efficacy. Forlani 
föreslår även att det finns en könsskillnad i self-efficacy när det gäller inre och yttre påverkan. 
Män ältar inte händelser och motgångar i samma utsträckning som kvinnor.  

Enligt Huangs (2011) forskning kring studenter och deras akademiska self-efficacy. Har det 
visats sig att kvinnor har en högre self-efficacy när det gäller språkkunskaper, medan män har 
en högre self-efficacy när det gäller matematik. Men han menar också att det är svårt att avgöra 
om det har med individens self-efficacy eller individens inre envishet att göra. 
 

 

Beröringspunkter i Social loafing och Self-efficacy 

 
Vissa utmaningar i livet har att göra med gruppåtaganden och problemlösningar i samband med 
samarbetsuppgifter, både i arbete och privat. Detta kräver att man genom ett gemensamt 
samarbete skapar en bra gruppdynamik, detta görs enklast genom att individen själv tror på sin 
egen förmåga i gruppen och att individen gör sin del av insatsen för att gruppen ska nå ett lyckat 
resultat (Bandura, 1994). Self-efficacy teorin menar på att individers motivation uppkommer 
genom två motivationsfaktorer, individens förväntan på uppgiften och vad det kommer att 
kunna rendera i för individen personligen, samt vinsten man kan förvänta sig få av sin egen 
prestation (Sanna, 1992). Dessa två motivationsfaktorer ingår även i CEM, som används som 
ett verktyg för att kunna reducera nyttjandet av social loafing. Skillnaden är att i CEM finns det 
även en tredje motivationsfaktor, den tredje faktorn innebär att individen ska uppleva att 
slutresultatet är tillräckligt lockande för att engagera sig i uppgiften (Karau & Willams, 1993). 
Både self-efficacy och social loafing påverkas av positiv feedback från betydelsefulla andra i 
individens sfär, ju mer positiv feedback man får av andra desto bättre kommer individen 
prestera (Bandura, 2012).  

Samhällets stereotypiseringar gällande könen kan kopplas till social loafing och self-
efficacy. Attribut som påverkar kvinnor till att inte nyttja social loafing är: egenskaper så som 
osjälviskhet, vara andra till lags och kvinnors påstådda känslighet (Karau & Williams, 1993). 
Till skillnad mot self-efficacy där kvinnor med hög self-efficacy förväntas vara mer själviska, 
ta plats både i arbetsliv och socialt (Bandura, 1994). En negativ aspekt med en hög self-efficacy 
kan vara, att när individen känner sig säker på sin arbetsuppgift och har uppnått sina individuella 
mål, detta skulle kunna leda till att individen inte gör sitt yttersta, då man redan på ett 
individuellt plan upplever att man har uppnått sina mål (Sitzmann & Yeo, 2013). 
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Enligt Sanna (1992) så skulle vidare forskning gällande fenomenen social loafing och self-
efficacy vara intressant att undersöka. Huruvida enskildindivid kan stärkas i sin självständighet 
samt hur man kan motivera individer till att vilja prestera i gruppuppgifter. 

Bandura (2012) menar att vidare forskning bör göras kring hur man kan öka enskilda 
individers förmåga, för att på så sätt effektivisera individers kapacitet i sociala sammanhang. 
Utifrån detta var vårt syfte med studien att undersöka om det är könet som påverkar nyttjandet 
av social loafing eller om det är individens egen self-efficacy som är den påverkande faktorn. 
Genom att medvetandegöra påverkande faktorer kanske man kan motverka fenomenet social 
loafing i sociala sammanhang och förhoppningsvis kunna effektivisera individer och 
arbetsgrupper. 
 
 

Syfte och Hypoteser 

 
I samhället ställs individer inför att samarbeta i olika typer av grupper. När individer deltar i 
gruppsammanhang så finns risken att vissa slackar efter och faller in i fenomenet social loafing. 
Enligt forskning uppstår social loafing när individer känner att de inte kan ställas till svars för 
sin egen arbetsförsämring (Karau & Williams, 1993). Individers identitet påverkas och skapas 
utifrån bland annat karriär och yrkesval. Beroende på om individen har en hög eller låg self-
efficacy kommer detta påverka huruvida personen kommer göra sina egna val i livet. Self-
efficacy, vilket innebär hur en individ tror sig klara av en uppgift och hur individen tror att 
resultatet kommer att bli (Bandura, 1977). Syftet med studien var att undersöka om det fanns 
skillnader mellan män och kvinnor i huruvida de nyttjar social loafing i gruppsammanhang och 
om detta har att göra med deras self-efficacy. Syftet var också att kvalitativt undersöka och 
jämföra vad män och kvinnor uppfattar som viktigt för att vilja delta i grupparbetsuppgifter med 
ansvar och ett aktivt deltagande. 
Utifrån studiens syfte så har tre hypoteser antagits med utgångspunkt i tidigare forskning: 
 
Hypotes 1: Män faller oftare in i social loafing jämfört med kvinnor. 

 

Utifrån Karau och Williams metaanalys (1993) tenderar män till att nyttja fenomenet social 
loafing större utsträckning än kvinnor. 
 

Hypotes 2: Individer med låg self-efficacy faller oftare in i social loafing än individer med hög 

self-efficacy. 

 

Individer som har en lägre self-efficacy kan tendera till att maska då de upplever motstånd i 
uppgiften vilket kan gör att de tendera till att undvika svåra uppgifter (Bandura, 1994). Men å 
andra sidan enligt Bandura (1977) individer som har en högre self-efficacy upplever att de på 
ett framgångsrikt sätt kan påverka sitt beteendemönster för att öka möjligheten till att nå sina 
mål. 
 

Hypotes 3: Kvinnor med låg self-efficacy faller oftare in i social loafing jämfört med män med 

låg self-efficacy.  Män med hög self-efficacy faller oftare in i social loafing jämfört med kvinnor 

med hög self-efficacy. 

 

Individer med låg self-efficacy kan uppleva större bekymmer när det gäller att ta plats på 
arbetsmarknaden. Enligt Hackett och Betz (1981) finns det tendenser till att kvinnor inte nyttjar 
sin fulla potential, vilket kan ha att göra med samhällets normer och stereotypisering av det 
kvinnliga könet. Stereotypiseringar kan leda till att individer blir utesluta av gruppen, forskning 
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visar att kvinnor som utesluts ur den egna gruppen i större utsträckning faller in i social loafing 
(Kerr, Ceok, Poulsen, Harris & Messe, 2008). Hackett och Betz (1981) kom fram till att män 
med en lägre self-efficacy kan få svårare att ta plats privat och ute på arbetsmarknaden. Tidigare 
forskning har visat att män tenderar till att lättare falla in i social loafing än kvinnor (Karau & 
Williams, 1993). Individer med hög self-efficacy kan uppleva sin arbetsuppgift lätt att klara av. 
Vilket kan innebära att individen inte kommer att lägga ner lika mycket energi till att uppnå 
sina mål utan ha en förväntan på att målet ändå kommer att uppfyllas(Sitzmann & Yeo, 2013). 
Kvinnor med hög self-efficacy påverkas inte i lika stor utsträckning av de samhälleliga 
normerna jämfört med kvinnor med en lägre self-efficacy (Hackett & Betz, 1981). 

 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Ett tillgänglighetsurval användes på en högskola i Mellansverige. Det skickades ut en förfrågan 
via mail till 18 lärare där de tillfrågades om det fanns möjlighet att komma till deras 
föreläsningar och dela ut enkäter gällande den tilltänkta studien. Två lärare gav sitt 
godkännande. Vid två tillfällen delades enkäter ut på angivna platser och tidpunkter, till 75 
studenter varav 49 studenter valde att delta. Resterande deltagare rekryterades genom att 
tillfråga studenter i olika grupprum vid högskolan, vid dessa tillfällen var det 65 studenter som 
valde att delta, av dessa var det 5 studenter som avböjde. Totalt var det 145 enkäter som delades 
ut. Av dessa var det 110 enkäter som samlades in, 3 enkäter var ofullständigt ifyllda, vilket 
ledde till ett interntbortfall på 3 stycken. Studiegruppen kom att omfatta 107 deltagare, vilket 
gav en svarsfrekvens på 74 %. Utav de 107 deltagarna så var det 49 män och 58 kvinnor. 
Deltagarna delades in i tre ålderskategorier 18-27 år, 28-37 år samt 38-47 år. Ålderskategori 
18-27 år (75.7%), ålderskategori 28-37 år (16.8%) samt ålderskategori 38-47 år (7.5%). 
Enkätens kvalitativa frågeställning besvarades av 65 deltagare, av dessa var 33 män och 32 
kvinnor. Vilket gav en svarsfrekvens på 61 % av det ursprungliga deltagarantalet. 
 

Material 
 
Studiens rådata samlades in med hjälp av enkäter. Enkäten bestod av bakgrundsvariablerna, 
kön och ålder samt två frågebatterier som mätte social loafing respektive self-efficay. 
Mätinstrument för social loafing, hämtades från Steven Karau som har skapat en skala för att 
mäta social loafing. Skalan erhölls av en universitetslektor på en högskola i Mellansverige. 
Skalan som var på engelska översattes till svenska av författarna själva, för att sedan med hjälp 
av universitetslektorn som har engelska som modersmål göra en back translation. Exempel på 
påståenden i social loafing skalan är ”Jag brukar arbeta hårdare på enskilda uppgifter än vad 
jag gör på gruppuppgifter” och ”Jag anser att arbete i grupp är stärkande”. Svarsalternativen 
var på en femgradig skala från, 1 (Mycket sällan/aldrig), 2 (Ganska sällan), 3 (Ibland), 4 
(Ganska ofta), 5(Mycket ofta/alltid). Författarna har efter en personlig kommunikation med 
Karau informerats om skalans validitet. Dessa uppgifter finns ej ännu publicerade. I denna 
studie var alpha värdet på 23 items relativt lågt (α = .69). För att åstadkomma en högre 
reliabilitet minskades skalan till 12 items.  

Detta gjordes utifrån en teoretisk granskning av frågorna. Granskningen gjordes utifrån att 
till exempel item 5 och 6 hade liknande betydelse, item 5 ”Jag brukar anstränga mig extra när 
jag arbetar i grupp för att se till att min grupp lyckas” och item 6 ”Jag anstränger mig extra i 
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grupparbeten för att kompensera andra i gruppen som kanske presterar sämre”. Även items som 
var svårförståeliga i sin innebörd togs bort som exempelvis 21 ”Jag anser att, ”ju fler kockar 
desto sämre soppa” Det vill säga att ju fler som ska samarbeta, desto sämre resultat” och 22 ” 
Mycket av vad som är fel i dagens samhälle kan kopplas till den negativa effekten/inverkan 
som gruppen kan ha på individer”. Reliabiliteten i indexet med 12 items gav ett 
tillfredsställande (Cronbach`s alpha, α = .79).  

Den svenska versionen av The General Self-efficacy skalan var på 10 items (Cronbach`s 
alpha,	� = .89). Svarsalternativen var på en fyrgradig skala, 1(Tar helt avstånd), 2(Tar delvis 
avstånd), 3 (Instämmer delvis), 4 (Instämmer helt)(Koskinen-Hagman, Schwarzer & Jerusalem, 
1999). Då test av hypoteserna krävde en kategorisering av hög respektive låg self-efficacy 
gjordes en dikotomisering av variabeln self-efficacy. Individer som kategoriserades till låg self-
efficacy hade som högst ett medelvärde på 2.80 och lägre, medan individer som hade 
medelvärden från 2.82 och högre kategoriserades till gruppen med hög self-efficacy.  
Enkäten avslutades med en öppen kvalitativ frågeställning ” Nämn vilka omständigheter du 
tycker är viktiga för att du ska vilja ta dig an grupparbetsuppgifter, med stort ansvar och ett 
aktivt deltagande” som analyserades separat. 
 

Procedur 

 

10 provenkäter skrevs ut för att testa mätinstrumentet, dessa delades ut genom ett 
bekvämlighetsurval. Provenkäten var ett första utkast, efter att deltagarna fyllt i enkäterna, så 
tillfrågades varje individ om dennes upplevelse av enkätens tydlighet och design. Resultatet 
ifrån provenkäterna användes inte i studiens redovisning. Några få justeringar av enkätens 
design gjordes, bland annat skrevs skalans svarsalternativ även längst upp på sidan två, för att 
förtydliga och minimera risken för respondenterna att misstolka svarsalternativen. Det gjordes 
även en ändring av presentationen av studien, för att minska på respondenternas eventuella 
förståelse över var som efterfrågades och utifrån det ge sina svar. Då testeffekten är viktig att 
ta i beaktan då man forskar på högskolestudenter. Enkäten delades sedan ut i 
anslutandegrupprum och på föreläsningar på en högskola i Mellansverige.  

I det medskickade missivbrevet som var placerat längst upp på enkäten, presenterades 
studiens syfte. Information gav utifrån vetenskapsrådets fyra etiska principer (2002). 
Informationskravet blev tillgodosett då information kring studien gavs i missivbrevet, i 
samband med att respondenten fyllde i enkäten uppnåddes samtyckeskravet. Även information 
kring hanteringen av materialet angavs i missivbrevet, där det beskrevs att all data kommer att 
behandlas på ett konfidentiellt sätt, samt att materialet bara kommer att nyttjas till den tilltänkta 
studien. Enkäterna tog cirka 10 till 15 minuter för deltagarna att fylla i, det fanns dock ingen 
tidspress utan deltagarna hade möjlighet att skriva så länge som behövdes. På enkäterna fanns 
kontaktuppgifter till författarna. Enkäten avslutades med att deltagaren tackades för sitt 
deltagande. Ingen ersättning utgick till deltagarna. 
 
 
 

 

Databearbetning 

 
Enkäterna analyserades med hjälp av en tvåvägs faktoriell Anova med kön (man, kvinna) och 
self-efficacy (låg, hög) som mellangruppsfaktorer och social loafing som beroende variabel. 
Det kvalitativa materialet av den öppna svarsfrågan meningskoncentrerades för att göra det mer 
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abstrakt genom att ord med liknande betydelse slogs samman till ett och samma abstrakta 
begrepp. Som till exempel ” göra uppgiften man har blivit tilldelad” ”att alla gör det dom ska” 
slogs samman till abstrakta ord ”ansvarskänsla”. Detta för att få fram gemensamma 
komponenter för vad som ansågs vara av största vikt vid samarbete i grupp. För att bedöma den 
kvalitativa tematiseringens validitet, har båda författarna bedömt deltagarnas svar separat. 
Genom ett interbedömarreliabilitetstest där båda medförfattarna kontrollerade om 
komponenterna fanns med i deltagarnas svar. För att räkna ut samstämmigheten togs antal 
träffar och delades på totalsvaren, båda författarna var överens i 86 % om ett begrepp fanns 
med i ett svar eller inte. 
 

 
Resultat 

 
 

Kvantitativt resultat 
 
En 2 × 2 variansanalys utfördes med kön (man, kvinna) och self-efficacy (låg, hög) som 
mellangruppsfaktorer och social loafing som beroende variabel. Analysen gjordes på en 
signifikansnivå på .05. Hypotes 1 bekräftades då det fanns en signifikant huvudeffekt av kön 
där männen uppgav att de nyttjar social loafing i högre grad (M = 2 .60, SD = 0.50) än kvinnor 
(M = 2.40, SD = 0.55), F (1, 106) = 4.16, p < .05, η² = .039. Däremot fanns det inget stöd för 
hypotes 2 då det fanns ingen signifikant skillnad avseende hög (M = 2.51, SD = 0.51) respektive 
låg (M = 2.42, SD = 0.64) self-efficacy, F (1, 106) = 0. 035, p > .05. Hypotes 3 fick inte heller 
stöd då interaktionseffekten mellan self-efficacy och kön inte var signifikant, F (1, 106) = 0. 
852, p > .05. Dessa resultat innebär att hypotes 2 och 3 inte får stöd.  
 
 

Kvalitativt resultat 
 
Utifrån det 65 respondenternas svar på den kvalitativa frågeställningen, framkom det att 
respondenterna upplevde att viljan till att ta sig an gruppuppgifter var genom att man deltog 
aktivt och att man skulle känna ett stort ansvar för den gemensamma uppgiften. Det som 
skilde mellan män och kvinnor var att för männen spelade uppgiftens innehåll en viktigare 
roll, för hur mannen skulle ta sig an grupparbetsuppgiften. Det var tydligt att de komponenter 
som uppkom i studien var till stor del gemensamt för de 65 respondenterna. (1) engagemang 
hos gruppdeltagarna (2) känna ansvar för uppgiften (3) välfungerande gruppdynamik (4) 
stimulerade uppgift. Nedan visas resultatet av sammanställningen från den kvalitativa 
frågeställningen, antal män respektive kvinnor som uppgav komponenten som viktig i sina 
svar gällande gruppdeltagande. Dessa gemensamma komponenter presenteras i procent i 
tabellen (se Tabell 1) 
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Tabell 1 
Sammanfattning av resultatet från den kvalitativa frågeställningen 

 Komponenter Man 

(n = 33) 

Kvinna 

(n = 32) 

Komponenter i   

%  

1. Engagemang    33    32 100 

2. Ansvarskänsla    33    32 100 

3. Gruppdynamik    33    32 100 

4. Uppgiftsrelaterat    31    19 77 

 
Engagemang hos gruppdeltagarna. Respondenterna upplever att i grupparbetsuppgifter är 
engagemanget hos deltagarna en viktig komponent.  

 
Kvinnlig deltagare i åldersspannet 18-27 anser: ”Alla ska vara engagerade och alla ska ha 
samma mål och arbetsmoral”. 
  
Kvinnlig deltagare i åldersspann 18-27 anser: ”Att alla är med och engagerade i grupparbetet”. 
 
Manlig deltagare i åldersspann 18-27 anser: ”Att få jobba i en egenvald grupp. Blir jobbigt när 
läraren sätter ihop grupper, då man inte vet hur andra presterar. Det kan göra att jag känner mig 
oengagerad”. 
 
Känna ansvar för uppgiften. Respondenterna upplever att ansvarskänslan för 
grupparbetsuppgiften är viktig.  

 
Manlig deltagare i åldersspannet 18-27 år anser: ”Se till att planera arbetsprocessen, även att 
sätta upp mål med gruppen och egna deadlines, diskussioner kring varje steg”. 
  
Kvinnlig deltagare i åldersspann 28-37 anser: ”När alla i gruppen visar intresse och är lika 
villiga att få arbetet utfört, man ger och tar av varandra i gruppen”. 
 
Kvinnlig deltagare i åldersspann 18-27 anser: ”Om de andra gruppdeltagarna känner sig 
entusiastiska inför arbetet som ska göras känner jag ett större ansvar inför arbetet”. 
 
 

Välfungerande gruppdynamik. Det visade sig att respondenterna upplevde att kemin i gruppen 
med ett givande och tagande var viktigt för deltagarna.  
 
Kvinnlig deltagare i åldersspannet 28-37år anser: ”När alla i gruppen visar intresse och är lika 
villiga att få arbete utfört, att man ger och tar av varandra”. 
  
Kvinnlig deltagare i åldersspannet 28-37 anser: ”Det är upp till hur gruppen är och interagerar 
med varandra, är det en driven grupp så gör det mig motiverad en lat grupp gör mig frustrerad 
och mindre driven”. 
 
Kvinnlig deltagare i åldersspannet 18-27 anser: ”Rätt personkemi, tydligt ledarskap och rättvist 
uppdelat arbete”. 
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Stimulerade uppgifter. Huruvida uppgiften kändes stimulerande och givande, var 
förhållandevis viktigt för respondenterna.  

 
Manlig deltagare i åldersspannet 18-27år anser: ” Beroende på ämnet, om ämnet behöver eller 
kräver öppna diskussioner.”  
 
Kvinnlig deltagare i åldersspannet 18-27 anser: ”En uppgift som utmanar ens tankeförmåga och 
kunskap men även en uppgift som man förstår”. 
 
Manlig deltagare i åldersspannet 28-37 anser: ”Innovativa tankar vilket kan skapa ett kreativt 
och organiskt samarbete”. 
 
Resultatet visade, att för att man ska delta aktivt i gruppuppgifter krävs ett gemensamt 
engagemang och att alla känner ansvar för den gemensamma uppgiften, även gruppdynamiken 
är viktig. 
 

 
Diskussion 

 
 
Kvantitativ diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka om det fanns några eventuella skillnader mellan män och 
kvinnors nyttjande av social loafing och om det eventuellt hade någonting att göra med 
individens self- efficacy. Detta undersöktes genom att anta 3 hypoteser. Den första hypotesen 
antogs utifrån tidigare forskning att män nyttjar social loafing i större utsträckning än kvinnor 
bekräftades av resultatet. Studien hade till avsikt att undersöka om det även stämmer in på 
högskolestudenter i Sverige vilket det visade sig gör.  

Kugihara (1999) beskriver att kvinnor tenderar till att lägga ner mer kraft på den 
gemensamma uppgiften jämfört med män. Då kvinnor antas ha en större ansvarskänsla och 
antas ha lättare att interagera med andra individer i gruppsamarbeten. Detta gör även Karau och 
Williams (1993) i sin metaanalys. Forskning om stereotypa uppfattningar stödjer att det finns 
en skillnad mellan män och kvinnors nyttjande av social loafing, det har visat sig att män 
förväntas vara mera självständiga och självsäkra, medans kvinnor förväntas vara mer osjälviska 
och vänligare, samt att de bryr sig mera om andras uppfattning av dem. Kvinnor förväntas även 
skapa en känsla av välbefinnande inom gruppen, de förväntas lägga mer vikt vid hur andra kan 
uppfatta deras beteende. Dock var skillnaden mellan könens nyttjande av social loafing i den 
här studien relativt liten, vilket kan bero på att den här studiens deltagare är högskolestudenter. 
Högskolestudenter kan uppfattas som en ganska homogen grupp där de samhälleliga normerna 
och de stereotypa synsätten inte behöver vara samma som om studien gjorts på ett slumpmässigt 
urval. Vilket kan ha bidragit till att skillnaden i män och kvinnors nyttjande av social loafing 
inte blev lika tydlig som i tidigare studier. Dock hade även Kugihara högskolestudenter som 
deltagare i sin studie men det går inte att bortse ifrån kulturella skillnader mellan Japan och 
Sverige. Även skillnader i synen på kön i mellan länderna är viktigt att ta i beaktan. Kugihara 
kom även fram till att uppgiftens natur var av stor betydelse. 
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I Karau och Williams (1993) studie fick de en signifikant skillnad mellan könen där männen 
tenderade till att nyttja social loafing mer än kvinnor. Den bidragande orsaken till 
könsskillnaden i deras studie, var att när gruppens storlek ökad och identifierbarheten minskade 
ökade nyttjandet av social loafing. Social loafing skapar negativa effekter i gruppsammanhang, 
så som studiegrupper eller arbetsgrupper. Det kan vara viktigt att ha könsaspekten i beaktan när 
man skapar grupper då män i högre grad nyttjar social loafing. Inom organisationer är social 
loafing av intresse, då fenomenet kan påverka prestationen hos individer på ett negativt sätt, 
vilket kan göra att själva slutresultatet påverkas. Detta gör att social loafing är en faktor som 
organisationer och grupper vill motverka (Tan& Tan, 2008). 

När det gäller hypotes 2 och 3 så gav studien inte något signifikant resultat även om tidigare 
forskning kring self-efficacy och social loafing antyder att det kan finnas skillnader i hur 
individers self-efficacy inverkar på individers eventuella nyttjade social loafing. Hypoteserna 
antogs utifrån en teori om att individer med hög self-efficacy kan uppleva sin arbetsuppgift lätt 
att klara av. Vilket kan innebära att individen inte kommer att lägga ner lika mycket energi till 
att uppnå sina mål, utan ha en förväntan på att målet ändå kommer att uppfyllas (Sitzmann & 
Yeo, 2013). Kvinnor med låg self-efficacy kan uppleva större bekymmer när det gäller att ta 
plats på arbetsmarknaden. Utifrån detta har forskning visat att kvinnor som blir utesluta ur den 
egna gruppen, i större utsträckning faller in i social loafing (Kerr, Ceok, Poulsen, Harris & 
Messe, 2008). Hackett och Betz (1981) kom fram till att män med en lägre self-efficacy kan få 
svårare att ta plats privat och ute på arbetsmarknaden.                                                                                        
Sammanfattningsvis konstaterades det att hypotes 1 visade på en signifikant skillnad, dock fick 
inte hypotes 2 och 3 något stöd. 

 
 
Kvalitativ diskussion 

 
Resultatet utifrån den kvalitativa öppna svarsfrågan, gav 4 gemensamma komponenter utifrån 
de 65 respondenternas svar kring vad de upplevde som viktigt för att känna ansvar för den 
gemensamma uppgiften, (1) engagemang hos gruppdeltagarna (2) känna ansvar för uppgiften 
(3) välfungerande gruppdynamik (4) stimulerade uppgift. Frågeställningen var formulerad 
utifrån fenomenet social loafing. Self-efficacy berördes inte då författarna upplevde att det var 
svårt att bedöma self-efficacy utifrån, en frågeställning. Respondenterna upplevde att ett 
gemensamt engagemang kring den gemensamma uppgiften var av stor vikt, då alla 
respondenterna benämnde det som en komponent för ett lyckat grupparbete. Enligt tidigare 
forskning kring social loafing har det visat sig att individers motivation och engagemang, har 
en positiv inverkan på nyttjandet av social loafing. Utifrån Karau och Williams, (1993) (CEM), 
så tenderar individer till att känna sig motiverade då de upplever egen vinning från sitt 
engagemang i själva uppgiften. Med tanke på att respondenterna var högskolestudenter så kan 
man anta att de genom att delta aktivt i gruppsammanhang. Kan respondenterna uppleva att de 
genom sitt deltagande i slutänden kommer att kunna få ett lyckat studieresultat. Men å andra 
sidan kanske engagemanget hos respondenterna kommer enbart vid grupparbetsuppgifter där 
de känner att de får en egen vinning av sitt deltagande. 

De 65 respondenterna uppgav att det var viktigt att känna ansvar för uppgiften. 
Respondenterna uppgav att de ansåg att det var av betydelse för gruppuppgiften att alla känner 
gemensamt ansvar, samt att alla gruppdeltagare bidrar vid samarbetet. Det nämndes även att 
när deltagare inte bidrog och gjorde sin del av arbetet, så upplevdes det mindre motiverande att 
arbeta i grupp. Respondenterna ansåg att det var av vikt att man delade upp arbetsuppgifterna 
så att alla fick egna uppgifter för att alla ska göra sin beskärda del av arbetsuppgiften. Karau 
och Williams (1993) menar att om individers prestation kommer att kunna utvärderas av 
arbetskollegor så kommer de i mindre utsträckning nyttja fenomenet social loafing. 
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Respondenternas svar tyder på att de med hjälp av ansvarstagande i gruppen kommer kunna 
minska risken för att deltagare ska åka snålskjuts. 

Respondenterna uppgav att för att kunna ha möjlighet till ett bra gruppsamarbete, så var det 
av stor vikt att gruppen hade en välfungerande gruppdynamik. Respondenterna menade på att 
det var viktigt med kreativitet och att det fanns utrymme för innovativa tankebanor. Det var 
också av vikt att man hade möjlighet att påverka vilka individer som man skulle samarbeta med 
vid gruppuppgifter. Då respondenterna upplevde att detta påverkade gruppens slutresultat och 
gruppdynamiken. Tan och Tan (2008), har kring the big 5 undersökt huruvida individers 
personlighet påverkar arbetsgrupper och dess prestation. De menar på att det är av betydelse att 
man skapar grupper utifrån individers egenskaper, för att på så sätt skapa en bra gruppdynamik. 
Respondenterna nämnde att det var av vikt att få påverka vilka individer de skulle samarbeta 
med, vilket kan var på både gott och ont då det kan vara så att man väljer gruppen baserat på 
vad man tror att de kan prestera. Studier har visat på att individer gör bedömningar av andra 
individer då det ska samarbeta vid gruppuppgifter. Bedömningar görs utifrån individens egna 
subjektiva värderingar utav de yttre attributen gällande de andra individerna samt även baserat 
på tidigare erfarenheter, så som om personen upplevs smart eller förtroendeingivande och om 
individen anser att personen kommer att kunna bidra i samarbetet eller ej (Plaks & Higgins, 
2000). Vilket kan generera till att man som individ kanske väljer en grupp för att själv inte 
behöva bidra i samma utsträckning, då man upplever att gruppdeltagarna har mer kompetens 
än en själv i det aktuella ämnet. Alternativt att man vill välja sina samarbetspartners för att man 
vill ha ett så lyckat samarbete som möjligt för att uppnå det bästa resultatet. 

Utifrån studiens resultat visade det sig att uppgiftens karaktär var av stor betydelse. Detta 
nämndes övervägande av männen i studien. Respondenterna uttryckte att själva uppgiftens 
karaktär var avgörande för huruvida respondenterna skulle se på sig själv och sitt deltagande. 
De menade även på att om inte uppgiften krävde ett gruppsamarbete så var det bättre att arbeta 
på egen hand. Karau och Williams (1993), har i sin metaanalys kommit fram till att män i 
västvärlden är mer målmedvetna och har en högre grad av tävlingsinstinkt, deras studie visade 
även att kvinnor i västvärlden har lättare för att samarbeta och kompromissa i 
gruppsammanhang. Vilket man kan tolka utifrån studiens resultat, då det var övervägande män 
som ansåg att uppgiftens art var av betydelse. Männens upplevelse kan komma utifrån att de är 
mer drivna till att nå resultat och därför inte vill känna sig tillbaka hållna av en ej fungerande 
grupp. Resultatet från de kvinnliga respondenterna uttryckte inte i samma utsträckning som 
männen att uppgiften var av samma vikt. Däremot så var kvinnorna i studien ense om att de tre 
andra komponenterna var av vikt för välfungerande gruppsamarbeten. Detta kan härledas till 
att forskningen visar på att kvinnor har lättare för att samarbeta och då upplevs uppgiftens 
karaktär som mindre relevant. Då Karau och William (1993) i sin metaanalys kom fram till att 
det finns en könsaspekt inom fenomenet social loafing. Utifrån detta kan vi dra parallellen att 
om respondenterna inte upplever uppgiften som tillräckligt stimulerade så kanske de inte lägger 
så stor vikt vid uppgiften, utan låter andra göra jobbet. Men å andra sidan eftersom att studien 
utfördes med högskolestudenter som respondenter, så fodras ett individuellt engagemang för de 
individuella studenternas slutresultat. Så slut summan av resultatet för de respondenterna som 
var med i studien, var att för att man ska delta aktivt i gruppuppgifter krävs ett gemensamt 
engagemang och att alla känner ansvar för den gemensamma uppgiften, även gruppdynamiken 
är viktigt. 
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Metodkritik 

 

Den enkäten som användes i studien för att mäta social loafing översattes av författarna från 
engelska till svenska. Ursprungs skalan innehöll 23 påståenden och denna visade sig ha en låg 
reliabilitet (α=.699). För att få en bättre reliabilitet minskades skalan ner till 12 påståenden 
vilket renderade till att reliabiliteten av mätinstrumentet ökade till (α=.792). Nu i efterhand 
skulle man ha kunnat behålla skalan i sin helhet med de 23 items som ingick i social loafing 
skalan då (α=.699) är ett acceptabelt alpha värde. Mätinstrumentet har inte använts tidigare i 
någon publicerad empirisk forskning, vilket försvårar jämförelser med andra studier.  

I samband med att dikotomiseringen av låg respektive hög self-efficacy hos deltagarna. Kan 
man i efterhand se att de individerna som hamnade i mitten spannet, skulle tagit bort, för att 
kunna skapa en större differens mellan låg och hög self-efficacy. Vilket kunde ha gjort att 
skillnad mellan grupperna hade blivit tydligare. Då studiens resultat visade på viss tendens till 
skillnad i hur individer med låg respektive hög self-efficacy tenderar att nyttja social loafing. 
En regressionsanalys hade kanske gett en tydligare bild av det insamlade materialet.  Tidigare 
forskning kring social loafing har till stor del varit baserad på experimentella studier, vilket 
leder till frågan om det var rätt metod. Kanske en kombination mellan en experimentell studie 
kring social loafing och intervjuer kring individens upplevelse av sin self-efficacy hade kunnat 
ge en klarare bild. Eller möjligtvis experiment med GSE som en kovariat. Eller en kvalitativ 
studie om self-efficacy och social loafing kunde ha gett en bredare förståelse för fenomenen.  
Då studien använde GSE för att mäta respondenternas self-efficacy, kan man nu i efterhand 
anta att då studien utfördes på högskolestudenter på högskolan, kanske en riktad self-efficacy 
skala så som Academic Self-efficacy skalan borde ha använts i stället då den skalan är mer 
inriktat till studenter och deras self-efficacy. 

Då studien baseras på en enkätundersökning som kommer baseras på de olika 
respondenternas egna uppfattningar av enkätens frågebatteri. Kommer resultatet grunda sig på 
de olika individernas subjektiva uppfattningar av sig själva när de besvarade enkäten. Vilket 
kan ha påverkat resultatet genom att deltagarnas motivation kring sitt eget deltagande i studien, 
kan ha en inverkan på hur de fyller i själva enkäten, vilket kan ha påverkat studiens resultat. 
Utifrån studiens resultat bör man ha i beaktan att deltagarna kan ha besvarat enkäten utifrån 
social önskvärdhet då individer kanske vill ge en förskönande bild av sig själv.  Enligt Karau 
och Williams(1993), kommer individens subjektiva upplevelse påverka hur individen ser på sig 
själv och sitt deltagande. Individer tenderar till att inte själva se eller vilja erkänna att det nyttja 
social loafing När George (1995) utförde sin enkätstudie om social loafing och anställda och 
hur de upplevde sitt deltagande på arbetsplatsen. Hon valde att låta cheferna bedöma de 
anställdas prestationer genom en enkät, där frågebatteriet handlade om social loafing. Kanske 
är det så att när man vill undersöka social loafing bör det ske genom experiment eller andra 
individers bedömande av eventuellt nyttjande av social loafing då enskilda individer lätt kan 
besvara frågor runt sitt eget uppförande genom social önskvärdhet.   
Det hade även varit intressant att se om studiens resultat hade blivit annorlunda om deltagare 
antalet hade utökats. Utifrån studiens resultat är det svårt att dra några generella slutsatser för 
populationen i stort då det krävs ett större deltagarantal för att göra en sådan bedömning, vilket 
innebär att den här studien inte är generaliserbar. Då det var 65 deltagare av 107 som valde att 
besvara den kvalitativa frågeställningen så kanske det hade ökat deltagarantalet med att börja 
med den kvalitativa frågeställningen. Då det kan vara så att deltagarna tappar fokus och 
engagemang efter ett tag då studien innefattar ett stort antal frågor. Alternativt att man hade 
förändrat och förenklat frågeställningen för respondenterna då man kan se i efterhand att den 
kan upplevas lite invecklad.        
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Framtida forskning 
 
Författarna hade i litteratursökningen svårigheter med att hitta studier gällande könsaspekter 
och self-efficacy och social loafing. Utifrån det upplever författarna att forskning kring 
könsaspekten och i de båda fenomenen kan vara av intresse, för att skapa en bättre förståelse 
och kunna motverka social loafing i gruppsammanhang. Även vidare forskning kring de två 
fenomenen skulle vara intressant enligt Sanna (1992), detta för att se om det är möjligt stärka 
enskild individs self-efficacy för att motverka social loafing. Då studien visade på att det fanns 
vissa tendenser kring män med låg self-effiacy och deras eventuella nyttjande av social loafing, 
skulle en vidare forskning kunna göras kring detta för att se om det finns ett samband. Då flesta 
studier kring social loafing har gjorts i andra länder så som USA, Japan. Kan en större studie i 
Sverige med ett stort slumpmässigt urval vara av intresse då moralen kring arbete och prestation 
kanske kan påverkas av samhällets struktur. För att se om det finns några kulturella skillnader 
i nyttjandet av social loafing. En annan aspekt kring framtida forskning är att individers 
personligheter, då personligheten har visat sig ha en påverkan när man skapar arbetsgrupper 
vilket skulle kunna vara av intresse för arbetsgivare. Detta för att med hjälp av forskning ska 
kunna skapa bättre fungerande arbetsgrupper där social loafing kan motarbetas och skapa 
arbetsgrupper med en bättre dynamik vilket skulle gynna både företag och personal. 
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