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INLEDNING 

Förhandenvarande undersökning är ett examinationsarbete på kandidatnivå inom 

innovationsteknik, samhörig med innovationsprogrammet vid akademin för 

innovation, Design och teknik på Mälardalens högskola. Arbetet undersöker 

skillnaden mellan två olika angreppsätt på idégenerering samt dess inverkan på 

individens preferenser när det kommer till de genererade idéerna. 

Undersökningsområdet grundar sig i forskarens fascination för idégenerering samt 

arrangerande av levande rollspel. Under följande sidor kommer bakgrunden, syfte och 

frågeställning närmare beskrivas samt att bakomliggande teorier, experimentets 

utformning, resultat och diskussion kan åtnjutas. I bilagorna kan sedan vidare detaljer 

återfås för den som hyser extra intresse för undersökningens utformning och 

urvalsprocess. 
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MOTIV  

Under följande avsnitt kommer bakomliggande faktorer kring varför det här 

examensarbetet skrivits att tas upp. Under bakgrund presenteras forskaren kort och även 

kulturella aspekter som är viktiga att känna till för att fullt förstå det här arbetet. Vidare 

kommer syftet att presenteras i form av vad som strävas uppnås med samt att 

forskningsfrågor och avgränsningar skall komma att klargöras. 

BAKGRUND 

Nyfikenhet och grubbel präglade min uppväxt och satte ton för allt jag gjorde. Analys och 

studerande av beteende och omgivning föll sig naturligt för mig och under lång tid var 

det en jakt på förståelse – att förstå andra människors val och preferenser. Jag kom till 

slutsatsen att alla, oavsett hur orationellt deras föreställningar kan tyckas, har en 

åtminstone för dem resonabel anledning till sina åsikter och värderingar. Mitt intresse för 

att förstå hade givit mig en försmak för problemlösning och under mina tonår ägnade jag 

mycket av min fritid åt att på olika plan lösa problem, bygga föremål och sy kläder. Som 

tolvåring hade jag åkt på mitt första levande rollspel med min kusin, en hobby som jag 

fastnade för och som jag sedan kom att engagera mig i både som deltagare, men även i 

många olika andra former så som processledare för en rad olika mindre projekt inom 

hobbyn, detta innefattande bygghelger, förarbeten, rekvisitaskapande, intrigarbete, med 

mera. Det var där jag kom underfund med mitt intresse för innovationsledning och det 

var så jag fann min väg in på innovationsprogrammet. 

Lajv. Levande rollspel eller lajv är en mångfasetterad verksamhet som i grund och 

botten har precis lika många genrer och subgenrer som litteraturen – oändligt. Det 

betyder dock inte att alla är vanliga eller över huvudlaget bevandrade. Inom 

lajvverksamheten finns det en slags skämtsam inställning till hur man förklarar 
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hobbyn för den oinitierade, många försöks har gjorts genom åren, vissa har används 

mer än andra. Den korta definitionen lyder: 

 ” lajv, live, levande rollspel i en uppbyggd miljö där 

deltagarnas klädsel och utrustning utgår från den miljö som 

det hela utspelar sig i, t.ex. medeltiden.” 

 – Nationalencyklopedin 

Den förklaringen är visserligen korrekt i 

sak men lämnar mycket till fantasin. Lajv 

är lika flexibelt som vår fantasi, för så 

länge någon kan tänka ut ett nytt sätt att 

lajva på så finns det nya sätt att lajva på. 

Hobbyn har dessutom försett många 

individer ett syfte att börja utveckla sina 

hantverksfärdigheter i allehanda olika 

material, även om klädsömnad och 

läderhantverk ligger i bräschen.  

I hobbyn existerar en titel som brett kallas 

för intrigskrivare, dessa individers uppgift 

är normalt att inför ett lajv skriva intriger i 

olika forma till arrangemangen, vanligast där i personintriger (riktar sig till en persons 

roll) eller gruppintriger (riktar sig till en grupp, eventuellt en familj, militärförband, 

eller annan gruppering som finns på lajvet). Studien kommer att vidröra 

intrigskrivarnas arbetsområde och den grupprocess som är vanligt förekommande 

bland dessa. 

Det pågår även i skrivande skede en storskalig debatt kring många känsliga områden 

inom hobbyn, däribland: feminism, sexism, övergrepp, rasism och dylika 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rollspel
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jämlikhetsfrågor. Forskaren är medveten om detta men understryker att 

examensarbetet i fråga ej är centrerad kring dessa frågor eller är att betrakta som ett 

inlägg i genusdebatten. 

SYFTE 

Syftet med examensarbetet är att utöka förståelsen kring kreativa processer i team där 

brainstorming används som verktyg 

Arbetet ämnar bidra till att utveckla och effektivisera idégenereringsfasen för team. 

Detta genom att testa skillnaden mellan att idégenerera i grupp eller att först 

idégenerera ensam och sedan ansluta sig till en grupp. 

Mer specifikt är förhoppningen att resultatet ska vara direkt applicerbart på 

intrigarbetet inom Lajv (levande rollspel) hobbyn och därmed tjäna som en direkt 

utveckling av branschen. Hippel (2005) beskrev den här typen av resultat som ”free 

revealing” i och med att alla parter inom verksamhetsområdet, i det här fallet lajv, har 

samma tillgång till resultaten. Detta som en direkt följd av den öppna publikationen 

av det färdiga verket. (Hippel, 2005) Förhoppningsvis kommer resultaten av den här 

studien att kunna leda till bättre insikt kring det intrigarbete som görs i hobbyn så att 

det på sikt kan utvecklas och därmed förbättras så att fler och bättre intriger kan 

skrivas till lajven, med mindre ansträngning för arbetskraften. 

FORSKNINGSFRÅGA 

Påverkas den kvantitativa outputen under Brainstorming av att gruppens medlemmar 

individuellt idégenererar kring ämnet innan mötet? Om valmöjlighet ges, påverkar den 

individuella idégenereringen objektens bedömning av bästa idéen efter idégenereringen?  

BEGREPPSDEFINITION 

Intrig  – Intriger är et brett ord som används flitigt inom lajvhobbyn 

och som oftast syftar till de historier som skickas ut till 
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deltagarna innan lajvet drar igång. Syftet med dessa texter 

är att försöka skapa speluppslag och händelseförlopp som 

gör lajven mer händelserika. Det finns många olika typer av 

intriger, de tre mest etablerade typerna av intriger är som 

följer: Personintrig, en intrig som enbart är för den avsedda 

personens ögon och som är menad för den personen att spela 

på. Gruppintrig, ofta finns det grupperingar på lajv och det är 

inte ovanligt att arrangörer väljer att skriva intriger till dessa 

grupper så att dem sedan fritt får göra upp mellan de olika 

karaktärerna hur intrigen ska spelas på. Allmänna intriger, 

intriger som riktar sig till hela eller en stor del utav lajvet 

genom mer generella texter som går ut till alla eller stora 

delar av deltagarskaran – dessa intriger är ofta grunden för 

många mindre intriger.  

Intrigtråd - En intrigtråd är det som intrigskrivarna arbetar med när det 

gör upplägget för intrigerna. Ofta så ingår små intriger i 

större intrigtrådar, det vill säga händelser och handlingar 

som påverkar och hör ihop med varandra. I en intrigtråd är 

ofta ett större skeende centralt, vilket ofta utgör en allmän 

intrig, och omges utav mängder av mindre skeenden, vilka 

ofta består av grupp eller personintriger.  

Intrigskrivare - Person som arbetar med att utveckla och skriva intriger, 

ofta i team. 

Lore Lore är ett engelskt låneord som brukas av många inom 

hobbyn, som en term för bakgrund eller historia. Det talas 

t.ex. ibland om att en intrig behöver byggas ut med lore för 

att göra den mer intressant, och i den meningen så handlar 
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det om att skapa en kontext för de händelser som intrigen 

förebådar. 

Divergens Divergens eller divergenttänkande är ett tankesätt som går ut 

på att producera många olika idéer i idégenereringen för att 

komma fram till unika och bra kreativa lösningar. (Leonard & 

Swap, 1999) 

 

TEORETISK GRUND 

Avsnittet avser behandla tidigare forskning och teoretiskbakgrund som kan ha betydelse 

för besvarandet av frågeställningen, analysen av datan samt för att sätta ett relevant 

kontext på undersökningen.  

KREATIVITET SOM INNOVATION 

Kreativitet är en process vars grunddrag är oberoende av omfattning, geografiskt läge 

samt sammanhang. Denna process är mer omfattande än simpel idégenerering och 

även om divergens är av hög betydelse så innefattar kreativitet mer än att idéer är 

annorlunda. När kreativitet tillämpas inom företagande och innovation tillkommer 

nämligen ännu en faktor att ta hänsyn till, användbarhet.(Leonard & Swap, 1999) Med 

det menas att medan kreativitet, som med viss urskiljning definieras som ”förmåga till 

nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv ” (Smith, 2014), enbart innebär 

nytt, annorlunda eller ovanligt så förbehåller innovativ kreativitet rätten att hålla sig 

inom kontext – det nya ska vara nyttigt på något plan. Den typen av 

innovativkreativitet kan läras ut till team och är därmed inte beroende av kreativa 

individer även om dessa inte ska förminskas i åsyn som tillgångar, detta innebär hur 

som att kreativitet både kan och därmed bör ledas effektivt. Som ett första steg är 

vetskapen om att teamens samansättning är viktig. (Leonard & Swap, 1999) 
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ARBETE I GRUPP 

Det har nyligen påvisats i en studie där man jämförde tyska FN-soldater i olika team 

att individer i ett team med högt gruppengagemang tenderar att få färre 

utmattningssymtom än individer i grupper med dåligt gruppengagemang. Dessutom 

styrker studien att grupper med högt gruppengagemang visar mindre och mindre 

utmattningseffekt ju lägre kontroll över sitt jobb de har, samtidigt som grupper med 

lågt gruppengagemang helt tvärt om visar högre och högre utslag på 

utmattningskontrollen ju sämre kontroll över sitt jobb de har, vilket resulterar i en 

ännu större skillnad mellan lågt och högt gruppengagemang i påfrestande situationer. 

(Boermans, Kamphuis, Delahaij, van den Berg & Euwema, 2014) 

PRODUCTION BLOCKING 

En grundläggande faktor i den nedsatta produktiviteten hos gruppmedlemmar 

jämförelsevis med den hos den individuella idégenereraren är att enbart en av 

gruppmedlemmarna kan tala i taget. Det har hur som helst blivit tydligt att det inte är 

den extra tiden det tar för gruppmedlemmar att kommunicera som leder till färre 

idéer, eftersom forskare tydliggjort att det finns gott om tid under försöken, och att 

även grupper får slut på idéer innan tiden är helt slut. (Diehl & Stroebe, 1987) 

I själva verket är det inte helt glasklart hur production blocking verkar, men det finns 

ett koherent antagande kring detta som dock enbart bygger på sekundär bevisning 

från andra studier. Tesen är att när gruppmedlemmar inte kan yttra sina idéer 

omedelbart när de uppkommer, detta förhindrat av att man i en grupp måste vänta på 

att få ordet, kan komma att glömma idén eller helt enkelt avfärda den som 

irrelevant/orimlig eftersom samtalet redan gått vidare. (Diehl & Stroebe, 1987) Tesen 

är förenbar med resultaten från en studie av Bouchard och Hare (1970) där grupper 

om fem, sju och nio personer jämförs i antal idéer under idégenerering mot nominala 

grupper av samma storlek, det vill säga den samanlagda poängen av personer som 

idégenererar självständigt. Studien visade att de riktiga grupperna presterade sämre 
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än de nominala grupperna samt att avståndet mellan grupptyperna ökade när 

gruppstorleken ökade (Bouchard & Hare, 1970) – vilket är koherent med production 

blocking då ett ökat antal deltagare i sig självt leder till en längre väntan på att få 

ordet.  

Senare forskning har också visat att production blocking kan motverkas med hjälp en 

välutbildad processledare. Siffrorna från försöket visar att grupper med en vältränad 

processledare överträffar grupper utan på ett sådant sett att de är helt jämbördiga 

med de nominala grupperna. Vidare poängterades också att dessa grupper hade en 

stabilitet i sin idégenerering som inte fanns inom någon annan grupptyp, de 

genererade nämligen nästintill ett jämt antal idéer under hela passet vilket gav 

upphov till prognosen att om passet varit längre, hade troligen grupperna med en 

vältränad processledare överträffat även de nominala grupperna. (Oxley, Dzindolete 

& Paulus, 1996) 

EVALUATION APPREHENSION 

Evaluation apprehension syftar till att deltagare i idégenereringsgrupper hämmas från 

att delge sina mer originella idéer på grund av rädslan för att bli negativt bedömd. 

Återhållsamheten förstärks av att det är auktoritära personer närvarande, så som 

experter inom ämnet/uppgiften som utförs, detta eftersom vi generellt räds 

bedömning från någon vi anser sakkunnig mer än från någon annan. (Diehl & Stroebe, 

1987) 

Ovanstående kan stärkas av resultaten från en studie där man lät grupper idégenerera 

med lika många deltagare i varje grupp. Det som skiljde sig var hur många experter 

deltagarna trodde fanns bland de övriga i gruppen. Detta varierade från att man 

trodde att alla andra var experter, till att en, eller ingen var expert. Studiens resultat 

visar en signifikant skillnad som följer antalet föreställda experter i gruppen negativt. 

(Collaros & Andersson 1969) 
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SOCIAL LOAFING 

Teorin kring social loafing beskriver hur individuell prestation försämras när den utförs 

i grupp baserat på att motivationen minskar när ett objekt inte känner sig observerad. 

Kortfattat innebär detta att människor tenderar att anstränga sig mindre, ju säkrare 

de är på att ingen kan särskiljas deras prestation från gruppens prestation. (Kravitz & 

Martin, 1986)  

Det finns hur som helst forskning som påvisar att social loafing inte är ett av de större 

problemen i brainstormingaktiviteter efter det att resultaten knappt varierat 

oberoende av att förutsättningarna under en brainstormingövning skiftat mellan väl 

individuellt mätbart och gruppbedömning. Detta antas kunna bero på det faktum att 

social loafing ökar ju mer frestande det är att slippa bidra. Detta är bland annat om 

det är ansträngande eller tidsmässigt kostsamt att bidra – då brainstorming 

övningarna inte kräver mycket ansträngning och då objekten deltar i studierna under 

en given tid, oberoende av deras prestation uppstår det helt enkelt inte något större 

incitament för social loafing.  (Diehl & Stroebe, 1987) 

SELF-AFFIRMATION THEORY 

Self-affirmation theory bygger på tanken att människor söker bevara sin 

självintegritet, det vill säga uppfattningen om sig själv som en i grunden bra 

människa. Definitionen av ”en bra människa” varierar med geografiska platser, 

kulturer och sociala kretsar, vilket är värt att ha i åtanke när man begrundar teorin. På 

grund av dessa variationer kan hotbilden mot självintegriteten se mycket olika ut men 

innefattar alltid ett misslyckande att uppnå en betydande standard, vare sig den är 

kulturell eller social. (Sherman & Cohen, 2006) 

Uppkommer behovet att skydda självintegriteten kan detta bland annat ge upphov till 

försvars reaktioner. Dessa rektioner, som mycket väl kan vara helt automatiska och 

undermedvetet motiverade, fokuserar kring att förminska hotbilden och därmed 
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återställa självintegriteten. Reaktionerna stärks om hotet riktas mot attributer som 

utgör en betydande del av personens identitet och gör det då svårare för personen att 

acceptera informationen, vilket leder till att denne försöker förminska hotet eller på 

något sätt motbevisa det. (Sherman & Cohen, 2006) 

SELF-EFFICACY 

Self-efficacy theory tar upp och behandlar en lång rad subprocesser direkt kopplade 

till det psykologiska ämnesområdet. Det är en omfattande teoribildning som enligt 

Albert Bandura (1977) har inflytande på samtliga nivåer av mänsklighetens resa till 

utveckling. (Bandura, 1977)  

Teorin beskriver i själva verket en skala för en persons egna förväntningar på sig själv 

att klara av en uppgift eller uppnå en målsättning. Teorin dikterar också att 

densamma förväntningen äger inverkan på hur snabbt och väl vi lyckas med våra 

åtaganden samt hur benägna vi är att lära oss och därmed utveckla våra färdigheter. 

(Bandura, 1995)  

Self-efficacy kan bland annat höjas genom positiv feedback – så som vetskap om 

resultat. Detta stärks av en studie där individer i två olika testgrupper fick försöka 

pricka en måltavla med en tennisboll med sin ickedominanta hand samtidigt som de 

bar glasögon som förvrängde deras syn. Den ena gruppen mottog negativ feedback 

på hur deras försök lyckats, medans den andra gruppen fick höra att de lyckades bra. 

Resultaten av studien visade att gruppen som trodde sig lyckas bra höjde sig på self-

efficacy skalan signifikant, det motsatta hände emellertid för dem som mottog 

negativ feedback. Dessutom kunde en viss signifikant skillnad i den faktiska 

prestationen uppmätas i det senare skedet av övningen, där grupperna mottagit 

feedback upprepade gånger. (Saemi, Porter, Ghotbi-Varzaneh, Zarghami & Maleki, 

2012) 

En liknade studie utfördes på relationen mellan upplevd kompetens, där menat den 

egna skattningen av sin förmåga, och personens kreativa prestation. I studien deltog 
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219 affärsstudenter, som fick sitta vid varsin dator och generera idéer i form av 

lösningar på den globala uppvärmningen. Vissa deltagare mottog positiv feedback via 

sina datorskärmar medans andra mottog negativ eller ingen feedback. Efteråt fick 

samtliga deltagare besvara ett frågeformulär designat att mäta deras upplevda 

kompetens. Resultatet av studien redovisar en signifikant korrelation mellan den 

upplevda kompetensen och kreativitet. (Wang, Schneider & Valacich, 2015) 

SOCIAL COMPARISON BIAS 

Fenomenet beskriver i korthet hur människor försvarar sina positioner inom olika 

områden eller färdigheter. Detta genom att i en situation där de känner sig 

överskuggade på sitt område av en ny person, till exempel en ny anställd i ett team, 

färga sina beslut kring, om det exempelvis skulle finnas fler kandidater till jobbet i 

teamet, välja någon annan som kanske inte är lika kvalificerad, men som heller inte 

överskrider ens egen förmåga. På så vis försvarar människan, medvetet eller 

omedvetet, sin position i ett socialt sammanhang eller sin egen självbild. (Garcia, 

Song & Tesser, 2010) 

METOD 

Avsnittet metod beskriver forskarens förhållningsätt till vetenskapen och de val som 

gjorts i sökandet efter en metod som kan besvara och utforska forskningsfrågan. Vikten 

föreligger på att beskriva tillvägagångsättet för den empiriska insamlingen. 

VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSÄTT 

Forskaren anser att kunskap kan byggas genom att behandla information (empiri) 

kring ett ämne och söka efter återkommande trender. Genom att kartlägga dessa 

trender kan sedan hypoteser byggas och testas för att bedöma träffsäkerheten av 

denna kunskap. I forskarens mening är dock teoretisk kunskap enbart värdefull om 

den kan tillämpas och därmed har det beslutats att det här examensarbetet strävar 
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efter att kartlägga information på ett sådant sätt att den är direkt tillämpbar i den 

kontext som den är tagen ur men också äger en möjlig applicerbarhet på ett större 

område.  

EXPERIMENT 

Som empirisk insamlingsmetod valdes att göra ett experiment, detta för att kunna 

kontrollera de variabler som skulle mätas och på så sätt få statistiskt jämförbar data. 

Istället för att leta upp olika grupper som använde sig av olika sätt för idégenerering så 

skapades helt enkelt förhållanden vari två olika typer av grupper kunde genomföra 

samma uppgift med två olika metoder, fast med så lika förutsättningar som möjligt i 

övrigt. 

URVAL 

Ett formulär skapades via tjänsten Google forms 

och länkades via ett flertal större lajvforum på 

bland annat facebook. I formuläret fick man bland 

annat, förutom sitt namn, ange hur många lajv 

man varit delaktig i att arrangera, vilka datum man 

kunde delta samt lämna ytterligare information på 

fliken övrigt om det kändes nödvändigt. (Se bilaga 

2 för en överblick av formuläret) 

Där efter parades grupper ihop utifrån principen 

att få ut så många grupper som möjligt, detta var 

ett pussel eftersom många angav fler än ett datum 

som de kunde delta. Det uppenbarade sig också en 

möjlighet att låta grupperna bestå av 2män och en 

kvinna per grupp utan att det påverkade antalet 

grupper nämnvärt. Arbetet fortgick löpande under 
Utdrag från intresseanmälanformuläret 
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processen, så grupper fortsatte att bokas in efter det att experimentet redan 

påbörjats med andra grupper. 

OBJEKT 

Objekt för studien var 14 kvinnliga (15-38år) och 28 manliga (16-46år) intrigskrivare, 

samtliga boende i Sverige. Det var inte till en början menat att fördela grupperna 

enligt samma könskonstellation (två män och en kvinna) men möjligheten 

uppenbarade sig när anmälningarna kom in det ansågs vara ännu en variabel man 

kunde kontrollera. Objekten fick anmäla sitt intresse via ett formulär på internet och 

valdes sedan ut baserat på vilka datum de fyllt i att de kunde delta och lades således 

ihop i grupper om tre individer. 

UPPGIFT 

Grupperna fick i uppdrag att under en period på 35minuter idégenerera fram 

intrigtrådskoncept till ett fiktivt lajvarrangemang som figurerar kring en historisk 

kontext i Mesopotamien 3000år.fk  (se bilaga1 för detaljer). Det fiktiva arrangemanget 

valdes för att den tidsepoken inte är en av de vanligast förekommande och det 

innebar att det var mindre risk att någon kunde ha skrivit för ett liknande lajv tidigare 

och föra med idéer där ifrån utöver de mer generella konstruktionerna. Det visade sig 

dessutom att ingen av deltagarna deltagit på eller varit med och arrangerat ett lajv i 

liknande historisk kontext. Tiden sattes med hänseende att forskaren utifrån sin 

praktiska erfarenhet inom ämnet bedömde att 35 minuter skulle vara uttömmande 

men inte övermäktigt. Koncepten skulle inte vara mer grundläggande än själva 

grunden i intrigen, beskriven i en eller ett par meningar. Grupperna instruerades att 

följa Osborns (1963) grundprinciper för brainstorming: ”döm inte” och ”satsa på 

kvantitet”. Efter idégenereringen ålades var och en av objekten att individuellt välja ut 

det bästa konceptet från dagen och skriva ned på en lapp. 
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LOKAL 

Experimentet utfördes i samma lokal samtliga 14gånger. Lokalen är ett ca 20kvm 

stort rum med ljusa väggar utan tavlor eller annan dekor på väggarna. I rummet finns 

ett fönster, det var dock förtäckt under hela experimentet så att man varken kunde se 

ut eller någon form av belysning kom in, detta för att kontrollera miljön till största 

möjliga utsträckning. I mitten av rummet stod två bord sammansatta till ett fyrkantigt 

bord. I rummet fanns också fem stycken bordsskärmar som kunde placeras upp för att 

avskilja deltagarna under individuella delar av experimentet. Försöksledaren satt alltid 

på samma platts i rummet som var väl belyst under samtliga experiment. 

OBEROENDE VARIABEL 

Hälften av grupperna (7stycken) utförde hela idégenereringsfasen i grupp medan den 

andra hälften idégenererade individuellt under de första 10minuterna för att sedan 

idégenerera i grupp de resterande 25minuterna. De grupper som arbetade i grupp 

under hela passet kallas av forskaren för UI-grupper medan de som arbetade 

individuellt i början kallas för MI-grupper. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Objekten deltog tilldelade I grupper om tre och tre. Efter det att de anlände ombads 

dem att inte tala med varandra utan fick istället börja med att lyssna på 

instruktionerna för övningen de skulle delta i (se bilaga1). Anledningen till att de inte 

skulle tala med varandra var för att motverka att de genom att säga vilken 

organisation de arbetat för eller enbart genom att uppge sina fullständiga namn skulle 

skapa makthierarkier i gruppen redan innan övningen startat. De informerades om 

Osborns (1963) grundprinciper och fick ta del av scenariot kring det fiktiva 

lajvarrangemanget med tillhörande förutsättningar. Därefter fick de börja 

idégenerera, antingen i grupp direkt eller individuellt till en början – MI-gruppernas 

medlemar separerades med hjälp av bordsskärmar så att de inte kunde se varandras 
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anteckningar. Efter de första fem minuterna ombads MI-grupperna att vända sida på 

sina idéblad, detta för att man i efterhand skulle kunna se vilka idéer som uppkommit 

under vilka perioder. Efter idégenereringsfasen delades deltagarna, oberoende av 

vilken typ av grupp de tillhörde, upp med skärmar och fick sedan under fem minuter 

självständigt fundera kring och skriva ned det koncept de ansåg var bäst, de ombads 

sedan att lämna allt som det var och resa sig upp detta för att försöksledaren efter att 

experimentet avlutats skulle kunna härleda idéerna till sina grundare och avgöra 

huruvida de uppgivits av författaren eller någon annan i gruppen. Varpå experimentet 

avslutades och objekten fick utgå.   

BEROENDEVARIABEL 

Den huvudsakliga beroendevariabeln var kvantiteten av icke redundanta koncept som 

uppstod samt var i tid dessa låg. Ytterligare beroendevariabler var hur ofta ett objekt 

väljer en av sina egna idéer som ”bästa” idén samt var i tid de utvalda idéerna 

uppkommer. 

VÄRDERING 

Kvantitet. Koncepten markerades av försöksledaren under experimentets gång inom 

olika fält representerande 

femminuter vardera. Efter 

att experimentet avslutats 

gicks inspelningen igenom 

ytterligare en gång separat 

för att kontrollera resultaten 

och korrigera ifall en period 

fått för många eller för få 

poäng.  

Experimentformuläret för värdering, Författarens egen illustration 
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Egocentricitet. Under genomgången av inspelningen noterades också under vilken 

period som de utvalda koncepten uppkom, samt ifall samma person som först yttrat 

idéen hade värderat den som bäst. 

EMPIRI 

Empiri avsnittet redogör för insamlad data ifrån de 14 experimenttillfällena.  

IDÉ KVANTITET 

Den huvudsakliga oberoendefaktorn var antalet idéer som de olika grupptyperna 

presterade. Nedan presenteras det olika gruppernas resultat i utförligt 

diagramformat. 

MI-GRUPPER: GRUPPER MED INDIVIDUELL BÖRJAN  

Hälften av försöken gjordes på grupper som fick ägna de första 10minuterna av 

idégenereringen åt att arbeta individuellt avskärmade från varandra. MI-grupperna 

genererade i snitt 88,43 idéer under ett pass på 35minuter representerande 0,84idéer 

per minut och deltagare. Samtliga siffror är avrundade ned till två decimaler. 

Experiment 
nummer 5min 10min 15min 20min 25min 30min 35min Total 

1 18 13 15 9 6 12 10 83 

3 17 14 16 10 13 8 9 87 

5 15 14 13 12 9 13 11 87 

7 11 17 13 14 12 7 8 82 

9 16 14 16 10 8 13 8 85 

11 13 14 18 14 11 8 9 87 

13 28 17 8 19 13 10 13 108 

TOTAL: 118 103 99 88 72 71 68 619 

Medelvärde 16.86 14.71 14.14 12.57 10.29 10.14 9.71 88.43 

Standardavikelse 5.46 1.60 3.24 3.46 2.69 2.54 1.8 8.87 

Konfidensintrevall ±4.04 ±1.19 ±2.4 ±2.56 ±1.99 ±1.89 ±1.33 ±6.57 
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UI-GRUPPER: GRUPPER UTAN INDIVIDUELL BÖRJAN 

Resterande grupper arbetade gemensamt i grupp under hela tidsspannet på 

35minuter. UI-grupperna genererade i snitt 72,86idéer på ett 35minuters pass 

representerande 0,69idéer per minut och deltagare. Samtliga siffror är avrundade till 

två decimaler. 

Experiment 
nummer 5min 10min 15min 20min 25min 30min 35min Total 

2 5 7 7 15 12 9 8 63 

4 8 9 6 9 12 17 13 74 

6 9 8 11 17 15 12 9 81 

8 8 11 9 18 14 11 7 78 

10 7 8 10 12 13 9 6 65 

12 6 9 17 13 13 10 8 76 

14 7 8 15 11 12 11 9 73 

TOTAL: 50 60 75 95 91 79 60 510 

Medelvärde 7.14 8.57 10.71 13.57 13 11.29 8.57 72.86 

Standardavikelse 1.34 1.27 4.03 3.26 1.15 2.75 2.22 6.62 

Konfidensintrevall ±1 ±0.94 ±2.99 ±2.41 ±0.86 ±2.04 ±1.65 ±4.9 

UTVALD IDÉ –  EGOCENTRISM & TIDSPERIOD 

Den övriga beroendefaktorn som mättes under experimentet bestod av den idé som 

var och en av deltagarna individuellt fick skriva ned som ”bästa idé”. Forskaren 

kontrollerar inom vilken tidsperiod idéen först yttrades samt ifall det är 

upphovsmannen som korat idén eller ej. 

MI-GRUPPER: GRUPPER MED INDIVIDUELL BÖRJAN  

MI-gruppernas deltagare valde sina egna idéer i 16 fall av 21 – likvärdigt 76,19% av 

deltagarna. Tabellen nedan visar fördelningen, röda siffror står för val av egen idé och 

svarta för val av annans idé. 
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Experiment 
nummer 5min 10min 15min 20min 25min 30min 35min Total 

1   1 1/2    2/3 

3   2 1    2/3 

5 1  2     3/3 

7   2 1    3/3 

9 1/2   1    2/3 

11 1  1 1    3/3 

13   1/3     1/3 

TOTAL: 3/4  9/11 4/6    16/21 

 

UI-GRUPPER: GRUPPER UTAN INDIVIDUELL BÖRJAN 

UI-gruppers deltagare valde en av sina egna idéer som bäst i 6 fall av 21 – likvärdigt 

28,57% av deltagarna. Tabellen nedan visar fördelningen, röda siffror står för val av 

egen idé och svarta för val av annans idé. 

Experiment 
nummer 5min 10min 15min 20min 25min 30min 35min Total 

2 2     1  0/3 

4 1  2     2/3 

6 1 1     1 1/3 

8 1 2      0/3 

10 1 1     1 1/3 

12 2 1      0/3 

14  1/2 1     2/3 

TOTAL: 0/8 1/7 3/3   0/1 2/2 6/21 

 

DISKUSSION, ANALYS OCH SLUTSATS 

Under följande avsnitt kommer forskaren behandla empiridatan analytiskt samt föra 

diskurs utifrån empiri och den teoretiskagrunden. Kopplingar och mönster kommer 

undersökas, samt att möjligheten till att besvara forskningsfrågan kommer utrönas. Det 

hela kommer sammanfattas i en slutsats.  
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DISKUSSION & ANALYS 

Diskussionen och analysen är uppdelad efter de olika angreppspunkterna i 

forskningsfrågan. Dessutom finns härunder ett kortanförande om applicerbarhet i 

intrigskrivande. 

KVANTETATIVA SKILLNADER 

Studiens primära forskningsfråga var ” Påverkas den kvantitativa outputen under 

Brainstorming av att gruppens medlemmar individuellt idégenererar kring ämnet innan 

mötet?”.  Det visade sig att MI-grupperna genererade 15,57 fler idéer per pass än vad 

UI-grupperna gjorde. Det bör dock nämnas att med så få grupper deltagande i 

undersökningen är deras medelvärden inte fullt representativa för populationen (alla 

Sveriges intrigskrivare). Detta kan lätt illustreras genom att ta fram den lägsta, 

respektive högsta utmätta skillnaden mellan de olika grupperna: Den lägsta skillnaden 

fanns mellan MI-grupp 7 och UI-grupp 6 där MI-gruppen enbart producerade 1 idé mer 

än UI-gruppen. Den högsta skillnaden går emellertid att finna mellan MI-grupp 13 och 

UI-grupp 2 där MI-gruppen producerade 45 idéer mer än UI-gruppen. Även om 

experimentets grupper är för små gör att ge några specifikare signifikanta data så 

visar ändå jämförelsen av gruppernas konfidensintervaller och ett dubbel svansat T-

test, att skillnaderna med 95 % säkerhet återfinns i den stora populationen. Detta 

innebär att studien har redovisat en signifikant skillnad mellan att grupper som 

påbörjar idégenereringen individuellt mot grupper som enbart idégenererar i grupp. 
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Diagram över skillnaden mellan MI-grupperna & UI-gruppernas medelvärden under passet 

Det är dock inte enbart så att det bara är den totala kvantitativa outputen som skiljer 

sig mellan grupperna, utan spridningen på antal idéer över tid ser också helt 

annorlunda ut. Ovan presenteras ett linjediagram över medelvärdena för de olika 

grupptyperna över det 35minuter långa passet. Det som kan ses är att medan UI-

gruppernas kvantitativa prestation går i en tydlig kurva med sin pik mellan 15-20 

minuter in i passet så rör sig MI-gruppernas siffror stadigt i en nedåtgående linje med 

sin absolut bästa prestation under de första 5minuterna. Tar man således och jämför 

gruppernas första tre och sista tre perioder med varandra blir skillnaderna i kurvorna 

solklara. Under de 15 första minuterna har MI-grupperna ett medelvärde på 19,28 fler 

idéer än vad UI-grupperna har. Under de sista 15 minuterna är det däremot UI-

grupperna som genererar flest idéer med ett snitt på 2,72 fler idéer per grupp. 
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Hur kommer det sig att MI-grupper presterar så mycket bättre under de första 

15minuterna av passen? Det är självklart så att precis som tidigare forskning visat så 

tenderar individer i brainstorminggrupper att prestera sämre än individer som jobbar 

ensamma (Diehl & Stroebe, 1987), vilket även styrks om man ser till de två första 

periodernas medelvärden i diagrammet. Vad som dock väcker vissa funderingar är 

varför fallet mellan första och andra perioden är snabbare än det mellan andra och 

tredje när individerna alltså börjat kommunicera i grupp. Eventuellt kanske det är så 

att det är mer ansträngande att jobba ensam, och att det leder till att trotts att drivet 

är högt så blir uppgiften tyngre och tyngre ju mer tid som läggs på uppgiften men att 

energin från gruppen låter bromsa nedförs kurvan ytterligare. 

Ett annat intressant fenomen uppstår om man istället för att betrakta hela kurvan skär 

bort de två första perioderna, alltså de första 10 minutrana av experimentet. Då har vi 

avlägsnat uppstartsfasen för båda grupptyperna, men även det individuella 

elementet. Det som är intressant är vad som sker om vi tar summan av dessa 

avkortade kurvor. För även om kurvorna i sig är väldigt olika är resultatet snarlikt. UI-

grupperna presterade bättre under dessa 25minuter, men bara med två idéer, de 

landar nämligen på exakt 400 idéer medan MI-grupperna presterade 398 idéer. Med 

en skillnad på enbart två idéer går det inte att påvisa någon signifikant skillnad i 

resultaten, även om det är lätt att se att det inte gått likadant till om man ser till 

kurvorna. 

SKILLNADER BLAND DE VALDA IDÉERNA –  EGOCENTRISM & TIDSPERIOD 

Åskådas resultaten från mätningen av de utvalda idéerna närmare så är det lätt att se 

att det går att skönja något mycket intressant bakom fasaden av siffror. I MI-

grupperna har så mycket som 76,19% av deltagarna valt att gå med en av sina egna 

idéer som bästa idé, så är inte fallet i UI-grupperna där bara 28,57%  valde en av sina 

egna idéer. Är detta bara att avfärda som en slump? Knappast, då siffrorna håller för 

en signifikansgranskning på 0,01nivån (p=0,002). Detta innebär att det med 99 % 

säkerhet är sant att individer i grupper som börjar idégenerera själva tenderar att 
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skatta sina egna idéer högre i förhållande till sin grupps. Nu, det kan vara irrelevant 

eller till och med smått fördelaktigt i vissa fall, men rent förkastligt i andra. I given 

kontext, där idéerna sedan ska utgöra basis för intriger till ett lajv, och där de som 

kommit fram till dem själva är intrigskrivarna är det troligen inte särskilt skadligt att 

vissa idéer favoriseras av sina upphovsmän, tvärt om kan det vara bra ifall 

fördelningen ser ut så att man kan välja själv vilka intriger man vill gå vidare med och 

där så gott som samtliga idéer ändå används av någon. Skulle det nu istället vara i ett 

sammanhang där idégenereringen används i ett mer klassiskt brainstorming 

sammanhang där idéerna sedan ska sållas och målet ligger närmare att återstoden blir 

en eller ett par idéer kan effekten istället komma att kosta genuint bra idéer sin plats i 

slutskedet baserat på att individer favoriserar sina egna idéer.  

Vad är det då som ligger bakom denna överraskande förskjutning av utvalda idéer. 

Det låter enkelt att förklara det hela som så att när individer får chansen att 

idégenerera individuellt, blir de 

tydligare för dem själva vilka idéer 

som faktiskt var deras och som 

dessutom är relativt oinfluerade av 

gruppåverkan, och att man därmed 

väljer en av dessa idéer. Sanningen 

skulle då kunna vara att människan i 

grunden är egocentrisk och att givet 

förutsättningar att särskilja sina 

egna idéer från gruppens, är det just 

vad hen gör. Problemet med den 

argumentationen ligger i 

fördelningen över vart i tid de valda 

idéerna ligger. Som kan utläsas av 

diagrammet (T.H.) så är det en 

övervägande majoritet, 76,19%, av 

Diagram över i vilken tidsperiod MI-gruppers objekt valt idéer samt i 

vilken utsträckning dessa valts av sina upphovsmän. 
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alla idéer som är belägna under period tre och fyra. Dessa är alltså de perioder som 

sträcker sig fem och tio minuter in efter att individerna uppgått i grupper. Det är lite 

drygt en femtedel (18,75%) av antalet egenvalda idéer som finns representerade 

under period ett och två, vilket alltså är de individuella faserna. Således verkar inte 

särskiljaktighet vara den primära anledningen till att MI-gruppernas objekt väljer sina 

egna idéer.  

En möjlig förklaring till den höga benägenheten att välja sina egna idéer i MI-grupper 

skulle kunna finnas om fenomen från self-efficacy och self-affirmation theory togs in i 

beräkningen. Enligt en tre år gammal studie kan nämligen individers self-efficacy 

höjas signifikant om de mottar positiv feedback, till exempel vetskap om resultat 

(Saemi et.al, 2012). Det skulle kunna argumenteras att i och med att objekten i MI-

grupperna under den individuella delen av experimentet skrev ned sina idéer på en 

papperslista så fick dem en direkt feedback på hur många idéer de faktiskt genererat 

på egen hand. Detta skulle i sin tur innebära att om objekten uppfattade listan som 

lång, och därmed att de gjorde bra ifrån sig, skulle detta mycket väl kunna resultera i 

en höjd self-efficacy hos deltagarna i MI-grupper, eller åtminstone hos en del av dem. 

Denna höjning i self-efficacy skulle sedan vid ingången i grupp-idégenerering kunna 

leda till att objektens beteende blir mer självsäkert och därmed utstrålar säkerhet och 

kompetens.  

Ser vi då till vad self-affirmation theory dikterar så är det att människor söker bevara 

sin självintegritet och att försvarsreaktionerna sker mer konkret när det är ett 

definierande drag hos personen som upplevs som hotat (Sherman & Cohen, 2006). 

Det är inget lågt antagande att förutsätta att dessa intrigskrivare som utgjorde 

objekten för experimentet i mångt och mycket ser sig själva som just intrigskrivare, 

det är inte nödvändigtvis hela deras identitet, men en del av den. När de nu släpps 

samman med andra intrigskrivare, som arbetar självsäkert och betydligt mer effektivt 

än vad som är fallet i UI-grupperna där processen startar långsamt och stegrar, är att 

helt plötsligt utmanas deras kompetens som intrigskrivare genom social comparison 



 
- AKADEMIN FÖR INNOVATION, DESIGN & TEKNIK  

 

JONATHAN STJERNLÖF INTRIGERANDE IDÉGENERERING 24 
 

bias. Därmed skulle det höga utslaget över val av egna idéer kunna vara ett resultat av 

en försvarsmekanism för att bevara sin självintegritet. 

En annan faktorn att utforska när 

det kommer till de utvalda idéerna 

är den väldigt distinkta indelningen 

mellan MI- och UI-grupper vad det 

gäller vilken period som de utvalda 

idéerna ligger inom. Det är i 

självaverket så pass uppdelat att det 

är svårt att inte tro att det måste 

föreligga någon mer kontrollerande 

faktor än slump. Genom att jämföra 

data från de två olika grupperna blir 

två saker uppenbara: För det första, 

båda grupperna har två tidsperioder 

som är tydligt starkast 

representerade när det kommer 

utvalda idéer. För det andra, dessa tidsperioder är inte samma för båda grupperna, 

eller är de? Vid första anblicken ser diagrammen nästan ut som negativ av varandra, 

en direkt motsatt bild av den andra. Det är hur som helst inte riktigt sant, om det 

istället är det två utmärkta perioderna inom varje grupp som studeras, så framstår det 

tydligt att en förskjutning skett då UI-grupperna har period ett och två medan MI-

grupperna har period tre och fyra som starkast källa för utvalda idéer. Även om det 

teoretiska underlaget är alldeles för tunt för att kunna erbjuda en möjlig förklaring så 

finns det ändå en faktor inom själva undersökningen som återspeglar den här 

förskjutningen, nämligen gruppinteragering. Det vore osant att säga att objekten i 

undersökningen i stor utsträckning favoriserat idéer som kommit i början av 

idégenereringsfasen, men däremot helt korrekt att säga att de favoriserat idéer som 

kommer i början av grupp-idégenereringsfasen. Det föranleder att ett otestat 
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antagande yppas, det är nämligen generellt i början av idégenerering med andra som vi 

upplever att de bästa idéerna skapas. Hur vida det är sant att dessa idéer verkligen 

skulle vara bättre, eller om det bara är så som objekten i studien upplevt det låter vi 

vara osagt då det inte finns några variabler att spekulera kring i det här läget. 

BIDRAG TILL LAJVARRANGEMANG 

Undersökningen och tidigare forskning talar entydigt för att idégenerering, utan en 

högutbildad facilitator, är mycket mer effektivt individuellt. Det medför att det inom 

intrigprocessen skulle te sig mer effektivt att låta var och en sitta på sin egen 

kammare och generera idéer till intriger. Det är dock så att det undersökningen inte 

tar hänsyn till är den faktor att normalt vet intrigskrivarna redan innan mötet om vad 

de ska göra, till vilket lajv de ska generera intrigförslag och således har redan ett visst 

mått av förgenerering förekommit. Det är inte heller säkert att individerna känner 

samma motivation att sitta hemma och idégenerera som de känner när de sitter i ett 

rum med andra, vare sig det sker individuellt eller i grupp för tillfället. Det har ju 

dessutom visat sig att utmattningssymtom lättare manifesterar sig hos den som inte 

ingår i en stödjande grupp, därför kan grupparbete eventuellt ha ännu ett paradigm, 

nämligen att den håller arbetskraften frisk och på så vis mer produktiv i det långa 

loppet.  

Det är därför forskarens förslag att låta intrigmötena inledas med en 

idégenereringsfas som sker individuellt på cirka 10 minuter och därefter utveckla 

idéerna tillsammans i grupp. Detta tar till vara på den effektivitet som ännu är 

begränsad till individuellt arbete, den motivation det innebär att vara tillsammans 

med andra människor samt behovet att ingå i en stödjande grupp för att hålla sig sund 

i sitt arbete. 
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SLUTSATS 

Undersökningen har på en signifikant nivå kunnat redovisa att svaret är ja på den 

primära forskningsfrågan: ” Påverkas den kvantitativa outputen under Brainstorming av 

att gruppens medlemmar individuellt idégenererar kring ämnet innan mötet?” MI-

grupperna presterade signifikant högre när det kommer till den kvantitativa outputen 

än vad UI-grupperna gjorde. Analysen visade dock att om man inte räknar med 

uppstarts fasen, som alltså var den delen som MI-grupperna genomförde individuellt 

så finns det ingen signifikant skillnad mellan gruppernas output att rapportera, men 

däremot en omkastning i hur i tid dessa idéer framkommer. 

Vidare kan undersökningen delvis ge svar på frågan: ”Om valmöjlighet ges, påverkar 

den individuella idégenereringen objektens bedömning av bästa idéen efter 

idégenereringen”. Det har observerats en signifikant skillnad i benägenheten att utse 

en av sina egna idéer till bästa idé, där MI-gruppernas objekt i en stark majoritet väljer 

en av sina egna idéer, samtidigt som det motsatta gäller för UI-gruppernas objekt. 

Däremot har en stark majoritet av antalet utvalda idéer kunnat härledas till två 

specifika tidsperioder (som ligger i följd bör tilläggas) inom båda de olika 

grupperingstyperna. Dessa är dock inte samma två perioder i båda grupperna.  

VIDARE FORSKNING 

Huvudresultaten i den här studien motsätter sig inte direkt tidigare forskning, utan 

fyller snarare i att samma bortfall av effektivitet som gäller för grupper som utför 

triviala övningar även gäller för individer som utför en mer specifik uppgift inom sitt 

eget verksamhetsområde. Det som kan vara intressant att studera vidare är ifall detta 

även gäller team som är vana att arbeta med varandra. Det vore eventuellt också 

intressant att följa upp varför kurvorna såg så pass olika ut för de olika grupptyperna 

och ifall de där i ligger en effekt som kan göra en sådan här hybridövning mer 

framgångsrik än enbart individuell eller gruppbaserad idégenerering.  
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Det vore av intresse för fältet om styrkan i de spekulationer kring varför favoriseringen 

av egna idéer ökar i MI-grupper antingen styrks eller ersätts av en alternativ förklaring 

med vetenskapligt belägg. Om fenomenet kan isoleras så kan det eventuellt 

motverkas. En mer grundläggande angreppspunkt vore att testa resultatet mot en 

mer generell population för att säkerställa att fenomenet inte är begränsat till 

intrigskrivare enbart. 

Det finns goda möjligheter till fortsatt undersökning av fördelningen av de bästa 

idéerna över tid. Dels för att se hur väl spridningen överensstämmer med de objektivt 

bästa idéerna men även för att testa om förskjutningen som beskrivs under diskussion 

kan styrkas och i så fall även förklaras. 

REALIABILITET, VALIDITET - TROVÄRDIGHET OCH ÄKTHET 

Undersökningens totala reliabilitet hade kunnat ökas enkom genom fler objekt i 

undersökningen. En betydligt striktare urvalsprocess hade ytterligare förhöjt 

trovärdigheten av det resultat som kunnat påvisas. Vidare tester för att ge stöd eller 

förkasta det spekulationer som gjorts i diskussionen hade avhjälpt det något 

abstrakta förhållningsättet till vad som faktiskt kan påvisas.  

De kvantitativa siffrorna hade kunnat få en högre trovärdighet om flera personer hade 

checkat av dess uppkomst samt medverkat i bedömningen av vad som var eller inte 

var en redundant idé. Det fanns dessutom gott om faktorer som inte var 

kontrollerade, så som veckodag eller tid, även om deras inverkan antas i mångt och 

mycket ha hämmats av att experimentet gjort med flera grupper i varje grupptyp och 

att dessa dessutom ledat omlott under försökstiden.  
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BILAGA1 

Bilaga ett innehåller de olika dokument som deltagarna hade tillgång till 

under experimentet: Uppgiften i kortform, den fiktiva kontexten samt en 

utskrift av Wikipedias artikel på Mesopotamien. 
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Uppgift 

Ni ska idag brainstorma fram intrigkoncept till ett lajv. Det ska inte vara detaljerade 

intriger utan bara uppslag/koncept i form av en eller ett par meningar som beskriver 

grundplotten i intrigen. Dessa koncept ska sedan kunna tilldelas någon av er här i 

”intriggruppen” att utforma vidare och skriva lore kring. Ett par exempel på hur ett 

sådant här koncept kan se ut kan vara: 

På ett Sagan om ringen lajv: 

”Ett av Rikshovmästaren i Gondors sigill har blivit stulna, nu finns det en belöning på 

den som hittar det.” 

”En milis av de civila måste resas för att understödja Rohirrim i sitt uppdrag att hålla 

staden säker.” 

På ett katastroflajv: 

”Militären börjar få dåligt med ammunition och det ryktas om att en terroristgrupp 

har ett förråd i närheten.” ”Regimen har fallit och alla kontakter är brutna, i lägret 

finns det två sidor som vill göra olika saker. Folk som tagit ställning innan lajvet ska 

övertala så många som möjligt att gå med på sin sida.” 

Viktigt att tänka på är att ni inte ska döma eller kritisera varandras idéer, bara bygga 

vidare. 

Satsa på kvantitet, försök skapa så många uppslag som möjligt utan att fokusera allt 

för mycket på hur bra de faktiskt är men försök hålla det anknutet till 

förutsättningarna. 

Del två 

Ni ska nu i tystnad skriva ned det konceptet ni tycker var bäst här idag. Ni behöver 

inte skriva namn, vänd bara lappen nedåt när ni är klara och vänta i tystnad. 
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Halvmånens land 

Ledord Stämning, politiska intriger och skräck. 

Genre Historiskt inspirerat lajv med low-
fantasyinslag (i form av vålnader) 
 
Lajvet är ej ett kampanjlajv utan 
kommer bara att genomföras en gång. 
 
Lajvet strävar inte efter historisk 
korrekthet utan tar enbart inspiration i sin 
setting och använder det som en form av 
utgångspunkt. 

Setting Lajvet utspelar sig i forna Mesopotamien 
(mellanöstern, gränslandet mellan Iran 
och Irak i dag) ungefär 3000 år före 
Kristus. Landområdet kallas förutom för 
Mesopotamien för ”den bördiga 
halvmånen” och är civilisationens 
stående högborg. Hjulet har precis börjat 
sprida sig efter det att seriösare vägar 
försökts anläggas mellan de större 
städerna Ur, Lagas, Uruk och Nippur.  
 
Lajvet utspelar sig i en liten by mitt 
emellan Ur och Nippur. Byn styrs av ett 
stamråd och de två största 
yrkesgrupperna är samlare och jägare 
även om jordbruket börjat få fäste runt 
omkring i Mesopotamien. 
 
Det finns legender som säger att det vid 
den fjärde nymånen var tionde år (vilket 
är andra dagen på lajvet) går odöda i 
skogarna kring byn. 

Antal deltagare Lajvet kommer ha mellan 150 och 200 
deltagare 

Längd 4 dagar 

Valuta Silverbitar 

Budget Inte enorm, men det går att köpa in 
mindre rekvisita attiraljer.  
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MESOPOTAMIEN – WIKIPEDIA 
Det här dokumentet är en direkt kopia av wikipedisidan för ”Mesopotamien”. Fokusera 
inte för mycket på detta, men det tjänar som inspiration för era intrigtrådar. 

 

Mesopotamien (grekiska för "mellan floderna"; syriska: Beth Nahrain) eller 
Tvåflodslandet är området runt floderna Eufrat och Tigris i Irak. 

Civilisationens vagga förläggs oftast till Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan. 
Under de följande 2000 åren var tvåflodslandet världens mest högtstående kultur och 
utövade ett starkt inflytande på sina grannar i Egypten, Mellanöstern och Indusdalen. De 
bördiga slätterna i södra Mesopotamien, som var en del av den så kallade bördiga 

halvmånen, gav rika skördar, och läget mellan alla andra civilisationer gjorde kulturer 
som Sumer, Akkad, Aram, Assyrien och Babylonien till de allra mäktigaste under långa 
epoker. 

I Mesopotamien utvecklade de allra äldsta civilisationerna skriftspråk (så kallad 
kilskrift), länge trodde man också hjulet men det visade sig vara helt fel, och 
tideräkningen. Här uppstod också de första städerna Lagash, Ur, Uruk, och Nippur. 
Många dynastier och imperier har genom tiderna kontrollerat området. 

Det historiska området Mesopotamien är en del av Irak sedan nybildningen av staten 
Irak år 1932. Området tillhörde dock Persien fram till 1535 och Osmanska riket 1535 - 1918, då 
britterna tog över provinsen efter första världskrigets slut. 

Historia 

Sumererna 

Den sumeriska kulturen blomstrade i Mesopotamien 4000 år f.Kr. Livet mellan 
floderna präglades av dessas nyckfulla beteende, vanligen var de en outsinlig källa till 
bördig jord, men ibland kunde de svämma över med förödande resultat. När floderna 
svämmade över varje år ledde man vattnet med hjälp av kanaler som ledde till 
bassänger där man sparade vattnet till den påföljande torkperioden. Sumererna levde 
länge i fred, men efter hand uppstod konflikter med grannfolken. Ett av de tidigaste 
kända krigen var med elamiterna, ett folk som levde i det som idag är västra Iran. 
Denna gräns har varit omstridd ända sedan dess, förmodligen den mest omtvistade 
gränsen i världshistorien. Den sumeriska dominansen utmanades även av akkaderna. 

Akkaderna 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Grekiska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Syriska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Eufrat
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tigris
http://sv.wikipedia.org/wiki/Irak
http://sv.wikipedia.org/wiki/Civilisation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Egypten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mellan%C3%B6stern
http://sv.wikipedia.org/wiki/Indus
http://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rdiga_halvm%C3%A5nen
http://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rdiga_halvm%C3%A5nen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sumer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Akkad
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arameiska_riken
http://sv.wikipedia.org/wiki/Assyrien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Babylonien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Epok
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kilskrift
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagash
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ur_%28stad%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uruk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nippur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Irak
http://sv.wikipedia.org/wiki/Irak
http://sv.wikipedia.org/wiki/1932
http://sv.wikipedia.org/wiki/Iran
http://sv.wikipedia.org/wiki/1535
http://sv.wikipedia.org/wiki/Osmanska_riket
http://sv.wikipedia.org/wiki/1918
http://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritannien
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_v%C3%A4rldskriget
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sumer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elamiter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Iran
http://sv.wikipedia.org/wiki/Akkad
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År 2340 f.Kr. besegrades sumererna av den akkadiske ledaren Sargon, varvid det 
akkadiska imperiet bildades, som då sträckte sig ända till Libanon. Huvudstaden för 
imperiet blev Akkad, vilket gav folket dess namn. Sargons storvuxna imperium varade 
dock till år 2125 f.Kr. då staden Ur i södra Mesopotamien gjorde uppror, och det 
akkadiska imperiet föll tillbaka till förmån för sumeriska stadsstater. 

Assyrierna 

Huvudartikel: Assyrien 

Assyrien var ett forntida rike med centrum vid floden Tigris i norra Mesopotamien. 
Assyriska riket existerade från cirka 2000 f.Kr. till sin undergång under slutet av det 
sjunde århundradet f.Kr. och räknas som den första militära stormakten.[1][2] 

Det assyriska väldets gränser växlade med dess maktställning och på höjden av sin 
makt nådde det till Armenien i norr, Mediens berg i öster, Persiska viken, Arabiens och 
Afrikas öknar i söder och Medelhavet i väster. Assyrien blev upplöst 609 f.Kr. 

Assyrierna var semiter och stod språkligt och kulturellt nära babylonierna. Assyriernas 
språk, assyriska, var en dialekt av akkadiska. Assyrierna utmärkte sig även i kulturellt 
hänseende särskilt på konstens område. Deras huvudgud var Assur som även var 
skyddsguden för den gamla huvudstaden med samma namn. 

Babylonierna 

Efter den sumeriska civilisationens kollaps enades folken åter år 1700 f.Kr. av den 
babyloniske kungen Hammurabi, och landet blomstrade återigen, nu som en del av 
Babylonien. Det babylonska väldet omfattade ett stort område som täckte det mesta 
av Eufrat-Tigris-dalen ända från Sumer och Persiska viken. Han utökade imperiet 
norrut genom dalen och västerut till kusten mot Medelhavet. Efter att ha slagit 
samman sina erövringar under ett enda styre i Babylon, koncentrerade han sig på att 
säkra sina gränser och försöka öka välståndet inom landet. Hammurabis dynasti, även 
kallad Babylons första dynasti, varade cirka 200 år, till omkring 1530 f.Kr. Under hans 
och hans efterföljares styre genomgick landet en period av välstånd och fred. 

Redan vid Hammurabis död påbörjades dock det som skulle leda till Babyloniens fall. 
Kassiterna började gradvis anfalla utkanterna av riket under Hammurabis sons styre, 
och efter ett par hundra år försvagades Babylonien gradvis av dessas återkommande 
attacker. Slutligen lyckades kassiterna erövra landet och upprättade ett eget styre, 
den Kassanska dynastin. Tidpunkten för detta är osäker, 1530 f.Kr. är den som 
vanligen anges, men 1570 och 1595 har också nämnts. 

Mitanni var ytterligare ett folk som samtidigt höll på att bygga upp ett eget mäktigt 
rike. De existerade bara i omkring 150 år, men under den tiden var de ett av de 

http://sv.wikipedia.org/wiki/2340_f.Kr.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sargon_av_Akkad
http://sv.wikipedia.org/wiki/Libanon
http://sv.wikipedia.org/wiki/Akkad
http://sv.wikipedia.org/wiki/2125_f.Kr.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ur_%28stad%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsstat
http://sv.wikipedia.org/wiki/Assyrien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tigris
http://sv.wikipedia.org/wiki/2000_f.Kr.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stormakt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mesopotamien#cite_note-1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mesopotamien#cite_note-1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Armenien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Medien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Persiska_viken
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arabien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://sv.wikipedia.org/wiki/Medelhavet
http://sv.wikipedia.org/wiki/609_f.Kr.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Semiter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Babylonier
http://sv.wikipedia.org/wiki/Akkadiska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Assur
http://sv.wikipedia.org/wiki/1700_f.Kr.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Babylon
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hammurabi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Babylonien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Babylon
http://sv.wikipedia.org/wiki/1530_f.Kr.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kassiter
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mäktigaste imperierna i området. Bland annat lyckades de nå nästan total kontroll 
över Assyrierna (som låg väst om Mitanni och nordväst om det Kassitiska babylonien). 
Assyrierna lyckades slutligen bryta sig loss från Mitanni, och blev efter en tid nästa 
stora makt att utöva sitt inflytande över Mesopotamien. Efter att ha besegrat och i 
det närmaste annekterat Mitanni, började Assyrien utmana Babylonien. De 
försvagade landet så mycket att den kassitiska dynastin förlorade makten, och 
Assyrien hade under en tid kontroll över Babylonien, tills folket revolterade. Därpå 
följde det som kallats den 2:a dynastin av Isin (1156-1025) då babylonierna åter styrde 
sig själva. Nebukadnessar I (1124-1103) är förmodligen den mest kända regenten från 
den eran. Han lyckades lägga under sig en hel del land och genomförde även 
framgångsrika angrepp mot Assyrien. 

Kaldéerna 

Under 1000-talet f.Kr. började en av de mäktigaste stammarna i södra Mesopotamien, 
kaldéerna, spela en betydelsefull roll. År 625 f.Kr. tog den kaldeiske kungen 
Nabopolassar makten i Babylonien och tycks därigenom ha ökat stabiliteten och 
makten i landet. De lyckades framgångsrikt slå tillbaka flera invasioner och revolter. 
Det kaldeiska inflytandet var så starkt att Babylonien blev känt som Kaldéen i 
omvärlden. 

Samtidigt var Assyrien under påtagligt tryck från mederna i Persien. Nabopolassar 
lyckades skapa en allians med mederna, och den samlade kraften var mer än vad 
Assyrien kunde stå emot. År 612 f.Kr. föll den assyriska huvudstaden Nineve i 
alliansens händer och plundrades och brändes och det assyriska riket krossades 

Nebukadnessar II (604-562), son till Nabopolassar, ärvde imperiet och regerade 
mycket framgångsrikt. Han lyckades konsolidera riket och återuppbyggde Babylon. 
År 586 f.Kr. erövrade Nebukadnessar Judeen, dåvarande landet runtom staden 
Jerusalem som blev mer eller mindre förstört, liksom Salomos tempel. Cirka 15 000 
invånare tillfångatogs och fördes till Babylon. Nebukadnessar II är även känd för att ha 
låtit bygga Babylons hängande trädgårdar, ett av världens sju underverk. 

Andra härskare 

Överodling hade gjort att Mesopotamiens slätter inte längre gav de skördar det en 
gång gjort och Mesopotamien fick långsamt se sin position som supermakt gå 
förlorad till de nya kulturerna som växte fram kring Medelhavet. Efter 
Nebukadnessars död invaderades landet i omgångar av olika parter. Bland dessa kan 
nämnas Kyros II år 539 f.Kr. samt Alexander den store 331 f.Kr. som även dog där år 
323. Efter grundandet av den nya grekiska huvudstaden Seleukia tappade Babylon i 
betydelse. Under det andra århundradet f.kr. blev den en del av det persiska imperiet, 
vilket den förblev fram till 700-talet e.kr. då staden erövrades av arabiska muslimer. 
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Mesopotamiens konst 

Huvudartikel: Mesopotamisk konst 

Mesopotamien bestod av ett stort antal civilisationer som verkade sida vid sida och 
avlöste varandra. Den sumeriska, akkadiska, arameiska, hettitiska, hurritiska, 
babyloniska, mediska, assyriska och persiska konsten utgjorde grunden för den konst 
som utövas idag inom både bildkonst, arkitektur och litteratur.
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BILAGA 2 

Bilaga 2 visa en utskriftsversion av den internetblankett som objekten fick fylla i när 
de anmälde sitt intresse att delta i studien. Under varje fråga fans det därför ett 
svarsfält som man kunde fyla i direkt via internet och som sedan summerade alla 
uppgifter i ett Excel dokument varifrån ett urval sedan kunde göras. 
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INTRIGSKRIVARE TILL EXPERIMENTELL STUDIE 

Hej! Jag skriver en kandidatuppsats i innovationsteknik vid MDH och söker nu 

deltagare. Som deltagare kommer du att vara med och delta vid en övning. Passen 

kommer att hållas i Eskilstuna och hjälp med information om transport kan ges vid 

efterfrågan. Passen kommer ta mellan en till två timmar och man kommer innan få 

veta den förväntade tiden för möjlighet att planera hemresor OSV. Som deltagare är 

du konfidentiell och kommer inte omnämnas i eller individuellt beskrivas i rapporten. 

Som deltagare kommer du också att förbinda dig att 1) inte föra vidare vilka mer du 

vet har deltagit i studien, samt att 2) inte tala med någon om vad som hände under 

studien förrän efter det att rapporten på studien släppts.  

Det finns tyvärr ingen budget att tillgå för att betala ut lön eller ersättning för resor. Dock är det inga 

pengar alls inblandade i studien utan alla deltagande gör det på lika villkor, i ideell form. Det här är er 

möjlighet att bidra i en av de första vetenskapliga studierna som behandlar förbättring av 

intrigskrivarprocessen. Rapporten kommer finnas tillgänglig för allmänheten, och därmed alla Sveriges 

arrangörsgrupper, att ta del av.  

Tack för ditt engagemang 

Jonathan Stjernlöf 

* Required 

Förnamn * 

Efternamn * 

Könstillhörighet  

E-mail adress * 

Hur många lajv-arrangemang har du varit intrigskrivare för * 

Skrivit intrig för minst en person/grupp samt varit delaktig i intrigprocessen 

som rådde på sagt arrangemang. 

Mark only one oval. 
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o 0-2  
o 3-5  
o 6-8  
o 9+  

Vilka datum kan du delta? * 

Kryssa i dem datum där du kan ta dig tid att delta här under. Är det något 

datum som passar extra bra av någon anledning kan du nämna det under 

övrigt. 

Check all that apply. 

o Ons 26/11  
o Fre 28/11  
o Lör 29/11  
o Sön 30/11  
o Mån 1/12  
o Tis 1/12  
o Ons 3/12  
o Fre 5/12  
o Lör 6/12  
o Sön 7/12  
o Mån 8/12  
o Tis 9/12  
o Ons 10/12  
o Fre 12/12  
o Lör 13/12  
o Sön 14/12  

Personer du ofta har arbetat med i liknade sammanhang  

Lista så många personer du kan minnas att du jobbat med i 

intrigsammanhang, börja med dem som du arbetar med oftast och arbeta dig 

nedåt så långt du orkar. Personer du känner till har anmält sig till detta 

expriment som du arbetat med är extra viktiga att lista. Var medveten om att 

inga namn eller listor kommer föras vidare eller sparas efter det att studien är 

slutförd. Vi kommer heller inte kontakta någon som inte själv anmält sig via 

denna enkät. 
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Övrigt  

Finns det något annat vi bör känna till som kan vara av relevans? 

 


