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Sammanfattning 
 
 
Titel: Teamprocessen i en kreativ grupp – en rekonstruktion av “6δ-modellen” i 
arbetslivet. 
 
Kurs: Examensprojekt i innovationsteknik, INO325. 
 
Författare: Elsah Holmström, Jasmine Tehyrell. 
 
Syfte: Syftet är att studera och tolka 6δ-modellen (Backström & Söderberg, 2015) 
för att sedan utföra vidare forskning och rekonstruera modellen på team i 
arbetslivet. Syftet är också att bidra med ytterligare empiri gentemot Backström & 
Söderberg samt att undersöka hur modellen accepteras i arbetslivet då det är där 
den skulle kunna användas i ett senare skede.  
 
Frågeställning: Vilka faktorer bör uppmärksammas vid en eventuell användning av 
6δ-modellen på team i arbetslivet?  
 
Metod: Kvalitativ metod, aktionsforskning, 6δ-modellen, abduktiv ansats, 
hermeneutiskt förhållningssätt, experiment, diskussion och analys.  
 
Teoretiska perspektiv: Kreativitet, innovation, gruppers innovationsförmåga, 
gruppkreativitet, 6δ-modellen, HID-modellen, arbetsgrupper, samarbete, 
homogenitet, The compensatory control theory. 
 

Slutsats: Vid en rekonstruktion av 6δ-modellen på team verksamma i arbetslivet kan 
faktorer som tid, engagemang och teamkultur definieras. Utgången av 
experimenten skiljde sig åt beroende på hur teamet tog till sig 6δ-modellen. Vidare 
har modellen potential att fylla en långsiktig funktion på arbetsmarknaden.   
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Abstract 

 
Title: The team process of a creative group - a reconstruction of the “6δ-model” in 
working life.  
 
Course: Bachelor thesis in innovation, INO325. 
 
Authors: Elsah Holmström, Jasmine Tehyrell. 
 
Purpose: The purpose is to study and interpret the 6δ-model (Backstrom & 
Söderberg, 2015) and then carry out further research and reconstruct the model on 
teams active in working life. It also aims to contribute additional empirical evidence 
towards Backstrom & Söderberg and to explore how the model is accepted in the 
workplace where it aims to be tested at a later stage.  
 
Question: Which are the crucial factors that should be considered when using the  
6δ-model on teams in working life? 
 
Methodology: Qualitative method, Action research, 6δ-model,  
abductive approach, hermeneutic approach, experiment, discussion and analysis.  
 
Theoretical perspectives: Creativity, innovation, groups' ability to innovate, 
group creativity, 6δ-model, HID-Model, workgroups, collaboration, homogeneity, 
The compensatory control theory. 
 
Conclusion: At a reconstruction of the 6δ-model on teams active in working life, 
factors like time, commitment and team culture is defined. The outcome of the 
experiments differed because of how the team took to the 6δ-model. The model 
also has the potential to fill a long-term function of the labor market. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Förord 

 
Följande är en kandidatuppsats som bekräftar författarnas engagemang och intresse 
för organisering och organisation som ämne. Vi vill rikta ett stort tack till alla 
medverkande i arbetet. 
 
Först och främst vill vi tacka forskarna bakom 6δ-modellen som uppsatsen grundar 
sig på, Tomas Backström & Tobias Söderberg. 
 
Vi vill också tacka vår handledare Anna Helena Larsson för utmärkt tillgänglighet och 
handledning samt för givande diskussioner och perspektiv.  
 
Slutligen riktas ett stort tack till alla företag och team som ställt upp för 
experimentet.  
 
Stockholm 2016-01-25 
 

Elsah Holmström & Jasmine Tehyrell 
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Uppsatsens disposition 

 

 
 
 
  

   

 Kapitel 1 - 
Introduktion 

 I det första kapitlet presenteras ämnet till en början övergripande 
för att sedan preciseras i en inledning. Vidare ges en bakgrund 
till ämnet och tidigare forskning under bakgrund. 

 
Slutligen presenteras uppsatsens syfte samt forskningsfråga. 

 Kapitel 2 - 
Metod 

 
I det andra kapitlet redogörs det för den metod som används i 
uppsatsen. Val av ansats och tillförlitlighet är exempel på delar 
som tas upp.   

 

   

 Kapitel 3 - 
Teoretiska 

dimensioner 

 I det tredje kapitlet presenteras vetenskapliga teorier utifrån fem dimensioner.  
En del av dimensionerna utgörs av mer eller mindre kvalificerade gissningar som 
författarna tagit fram innan empirin samlats in medan resterande dimensioner 
uppmärksammats efter att empirin tolkats. Eftersom uppsatsen bygger vidare på en 
tidigare framtagen modell och utför experiment presenteras även modellen och 
resultat av den forskningen. Dimensionernas relevans diskuteras under kapitel 5 - 
analys. 

 

Kapitel 4 - Empiri 

 

I det fjärde kapitlet presenteras utgången av den empiriska 
insamlingen som består av två experiment med två grupper i varje. 



 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 Kapitel 5 - 
Analys 

 

I det femte kapitlet analyseras de teoretiska dimensionerna i 
förhållande till empirin för att sedan diskuteras. 

 Kapitel 6 - 
Resultat 

 

I det sjätte och sista kapitlet presenteras resultatet av uppsatsen 
i en slutsats. Slutligen ges förslag till vidare forskning. 
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Kapitel 1 – Inledning 
 
I kapitel 1 presenteras en inledning och bakgrund till ämnet. Därefter ges en 
redogörelse för skillnaden mellan den tidigare och den aktuella forskningen, en 
problembakgrund, syfte, frågeställning samt avgränsning.  
 

Kreativitet finns i många former och är allmänt vedertaget som en förmåga, något 

ogreppbart eller artistiskt, men blir allt mer vanligt på arbetsmarknaden, inte minst 
som arbetsverktyg.  Har ni någonsin haft så mycket att göra att det slutat med att ni 
inte fått något gjort alls? Har ni ställts inför en uppgift som erbjuder så många 
potentiella utvägar och möjligheter att ni blivit uttröttade innan ni ens börjat?  
 
Idag växer innovativa företag dubbelt så fort jämfört med andra, både vad det gäller 
konkurrenskraft och omsättning. Produkters livscykel är också betydligt kortare än 
vad den var för 10 år sedan och den senaste versionen av teknik ersätts av en ny 
med bara månaders intervaller. Detta är en av anledningarna till att begreppet 
“innovation” har hamnat i rampljuset på sistone. Företag behöver konstant kunna 
ersätta bra produkter och tjänster med bättre för att konkurrera på marknaden. En 
del påstår att innovation drivs av förmågan att se kopplingar, möjligheter och att ta 
tillvara på dessa. Det påstås också att en innovativ medarbetares personlighet 
karakteriseras av engagemang, hög ambitionsnivå, nytänkande och flexibilitet. 
Teorier för hur chefer ska engagera sina medarbetare och få dem att “tänka utanför 
boxen” finns det gott om, inte minst inom management. Allt detta för att kunna 
möta den innovativa och nytänkande arbetsmarknaden som snabbt växer 
fram.  (Tidd & Bessant, 2013)  
 
Begreppet innovation samspelar i allra högsta grad med kreativitet, ett ord som de 
allra flesta har en relation till. Kreativitet är nämligen en del av den innovativa 
processen och spelar en betydelsefull roll i att skapa konkurrensfördelar gentemot 
andra företag. (Anderson, Potocnik & Zhou, 2014; Grant & Ashford, 2008; Saad, 
Cleveland & Ho, 2015). Innovation samverkar med kreativitet och ses som ett viktigt 
samspel att förvalta i arbetsgrupper, detta för att medarbetare behöver vara kreativa 
för att en organisation ska kunna karakteriseras som innovativ. (Kratzer, Leenders, & 
Van Engelen, 2006; Nijhof, Krabbendam, & Looise, 2002: H.K. Tang, 1998; Xu m.fl., 
2007; Tidd & Bessant, 2013) Kreativitet i arbetslivet kan definieras som en del av den 
innovativa processen (Anderson m.fl., 2014) och involveras ofta i moment som 
idégenerering, idéutveckling och konceptdesign (Backström & Söderberg, 2015). 
Många produkter och processer som utvecklas idag är för komplexa för en enskild 
individ att ensam arbeta fram (Backström & Söderberg, 2015) och därför är 
arbetsgrupper som är verksamma inom innovation ofta försedda 



 

 2 

med människor från olika bakgrunder och erfarenheter. (Backström & Söderberg, 
2015; Leonard & Swap, 2005) Detta för att fånga upp flera perspektiv och ta tillvara 
på viktiga kompetenser inom olika områden. (Leonard & Swap, 2005) Med 
anledning av att kreativitet i arbetsgrupper markant ökar förutsättningarna för att 
arbeta innovativt och framställa nya och unika innovationer bör gruppen i fråga 
arbeta på ett sätt som framhäver samtliga kompetenser och ökar deltagarnas 
förståelse för varandra, situationen och samarbetet. (Leonard & Swap, 2005; Tidd & 
Bessant, 2013) 
 
Med anledning av att innovation i arbetslivet spelar en allt mer essentiell part 
tillkommer det också mer forskning i anslutning till faktorer för innovation. Här 
kommer det fokuseras på faktorn kreativitet. En del anser att kreativitet är rörigt, och 
behöver dissekeras eller åtminstone struktureras för att den kreativa förmågan ska 
komma till sin fulla rätt (Leonard & Swap, 2005; Backström & Söderberg, 2015). 
Tomas Backström och Tobias Söderberg (2015) är två forskare vid Mälardalens 
Högskola som fördjupat sig i ämnet strukturer för kreativitet. Deras forskning 
resulterade i 6δ-modellen, som är en modell bestående av sex delar tänkta att 
balanseras för att uppnå maximalt effektiv självorganisering i grupper. Modellen ses 
som en struktur för deltagare i en grupp att luta sig tillbaka på då de ställs inför en 
uppgift som kan verka rörig eller kaotisk. (Backström & Söderberg, 2015)  
 
Den här uppsatsen behandlar vidare ämnet strukturer för självorganisering till en 
kreativ uppgift i team och bygger på 6δ-modellen. Modellen har tidigare applicerats 
på en grupp studenter inom innovation management och byter nu målgrupp och 
inriktning. I den här uppsatsen har 6δ-modellen testats på två team verksamma i 
arbetslivet genom fyra experiment.  Utgången av experimenten presenteras i 
empirikapitlet och diskuteras sedan i analyskapitlet. Gynnas team i arbetslivet av 
strukturer för självorganisering eller har de redan utvecklat en intern modell för 
maximal effektivitet? Det återstår att se. 
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1.1 Bakgrund 
 
Bakgrunden börjar med en redogörelse gällande skillnaden mellan den tidigare och 
den aktuella forskningen och benämns som ”innovationsbidrag”. Därefter följer en 
djupare inblick i den tidigare forskningen av Backström och Söderberg som sedan 
leds in på förflyttningen mellan grupper till team i arbetslivet. Sist ges en 
problembakgrund, ett syfte, en frågeställning och en avgränsning.  
 
Innovationsbidraget i den aktuella uppsatsen ligger i att skapa värde för samtliga 
verksamma inom management, innovation, kreativitet och organisering och resultera 
i ett såväl internt som externt värde. Bidraget är också att ge stöd för vidare 
forskning gällande applicerandet av 6δ-modellen och bidra med kunskap och värde 
gentemot Backström och Söderberg. Bidragets beståndsdelar bygger på en ny 
målgrupp och ett nytt område där modellen tidigare inte har tillämpats. Forskarna 
och skaparna av 6δ-modellen önskar erhålla ett nytt perspektiv på modellen och 
författarna till den aktuella studien har därför fått förfrågan om att undersöka hur 
modellen accepteras i arbetslivet.  Utkomsten av detta önskas kunna bidra till vidare 
forskning gällande modellens fortskridning. Modellens kärna används i den aktuella 
studien i en tematisk abduktion i interaktion mellan teamsammanhang för att 
generera relevanta dimensioner för kompletterande perspektiv och utgår från 
Backström och Söderbergs artikel “Group creativity and work process structure” 
(2015).  
  
Den tidigare forskningen av Backström & Söderberg (2015) baserades på ett 
laboratorieexperiment med studenter inom innovation management. Experimentet 
baserades på en kreativ uppgift där varje grupp skulle bygga en så lång bro som 
möjligt under 50 minuter med hjälp av materialet som erbjöds. Studenterna delades 
in i två grupper där den ena gruppen var den “fria gruppen” som fick lösa uppgiften 
på valfritt sätt under de givna 50 minuterna. Den andra gruppen, 6δ-gruppen fick 
instruktioner i form av de sex delarna i 6δ-modellen som beskrivs kort nedan och 
redogörs utförligt i teorikapitlet. Samtliga grupper gavs förutom detta, identiska 
kontextuella förutsättningar. Ingen av grupperna blev coachade, utan facillitatorn var 
tyst under de 50 minuter som uppgiften sträckte sig över. 6δ-modellen innefattar sex 
olika ”öar” som används för att skapa en arbetsprocess där olika kompetenser 
samarbetar för att öka den innovativa som kreativa tankeverksamheten. Öarna är 
metaforer och innebär inte bestämda steg som gruppen måste följa, därför kan 
dessa ”öar” även benämnas som plattformar. Varje plattform motsvarar någon del 
av HID-modellen (Human Interaction Dynamics) och är framtagen av Hazy och 
Backström (2013) och är en normativ modell som Backström och Söderberg (2015) 
utgått ifrån i framtagning av 6δ-modellen.  
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Den första plattformen i 6δ-modellen heter “(1)självstyrande individer” och har fokus 
på individens självstyrande med målet att stärka känslan av självkontroll och 
självförtroende. Under den här plattformen tänker deltagarna enskilt. Den andra 
plattformen heter “(2)socialisera” och går ut på att få ihop individerna till en grupp 
där man lyssnar, stöttar och bygger vidare på varandras idéer och perspektiv. Under 
den tredje plattformen “(3)Idégenerering” ska deltagarna generera så många nya 
och divergenta idéer som möjligt, detta sker genom eget tänkande. Den fjärde 
plattformen heter “(4)idé-management” och går ut på att deltagarna ska berätta om 
idéerna för varandra och sedan vidareutveckla och kombinera dessa. Den femte 
plattformen heter “(5)upplevelse” och är ytterligare en individuell och enskild 
plattform. Under det här steget är det tillåtet för deltagarna att röra vid materialet 
för att experimentera med idéerna. Det sista steget i 6δ-modellen heter 
“(6)utveckling” och här får gruppen för första gången börja bygga bron. (Backström 
& Söderberg, 2015) En mer utförlig beskrivning gällande 6δ-modellen och hur den 
kan användas återfinns vid 3.1.1.  
 
41 innovationsstudenter ställde frivilligt upp som deltagare i Backström och 
Söderberg (2015) experimentet, av dessa var 24 kvinnor och 17 män. 29 stycken var 
mellan 20-25 år och 12 stycken över 25 år. Studenterna delades in i åtta olika 
grupper: fyra “fria grupper” med totalt 21 studenter och fyra “6δ-grupper” med 
totalt 20 studenter. Grupperna delades in slumpvis för att få så lika förutsättningar 
som möjligt. Att så blev fallet bekräftades med hjälp av två enkäter som deltagarna 
fick svara på innan experimentet. Resultatet mättes med hjälp av dessa enkäter varav 
den ena fylldes i av studenterna innan experimentet i syfte att kategorisera 
personligheter, och den andra fylldes i efter experimentet i syfte att mäta 
studenternas upplevelse. Experimentet mätte även längden på samtliga broar samt 
analyserade arbetet i grupperna genom att filma processen och gå igenom den i 
efterhand.  Författarna till den tidigare studien drar slutsatsen att det är bra att ge 
grupper en strukturerad arbetsprocess då de ställs inför en kreativ uppgift. 
(Backström & Söderberg, 2015) 
 

1.1.1 Förflyttningen mellan grupper till team i arbetslivet 
 

Förflyttningen mellan studenter till team i arbetslivet fyller i den aktuella forskningen 
en viktig funktion, detta för att förutsättningarna för respektive målgrupp ser 
annorlunda ut. Flera organisatoriska aspekter kan påverka den aktuella 
undersökningen då deadlines, budgetar, nedskärningar och styrning är ständigt 
förekommande i arbetslivet (Leonard & Swap, 2005), vilket inte låg som påverkande 
faktorer i experimentet på studenter (Backström & Söderberg, 2015).  

 



 

 5 

Uppsatsen kommer att skilja på grupper och team i den bemärkelsen att team är 
vana vid att arbeta tillsammans och har förutsättningar för att ha utvecklat en kultur 
eller oskrivna regler för roller i ett gemensamt arbete medan grupper helt saknar 

den förutsättningen. (Backström & Söderberg, 2015; Leonard & Swap, 2005) Med 
hänsyn till det blir omgivningen som företagen erbjuder faktorer som kan påverka 
teamens syn på modellen? Att lokalisera vilka dimensioner som möjligtvis påverkar 
deltagarnas syn på 6δ-modellen blir därför en viktig faktor att se till i den aktuella 
undersökningen. 

1.2  Problembakgrund 
 

Tidigare forskning är inriktad mot vikten av kreativitet hos den enskilda individen 
(Bissola & Imperatori, 2011) och det finns därför väldigt lite forskat kring 
gruppkreativitet (Backström och Söderberg, 2015). Den enskilda individen klarar i 
många fall inte av att bemöta den snabbt växande industrin och dess tillhörigheter 
med kreativa utgångar utan att samarbeta med andra och att forskningen inte 
kommit längre ser Backström och Söderberg (2015) som underligt. Då tidigare 
forskning visar på att den enskilda individen missar flera viktiga perspektiv och 
synsätt vid enskilt arbete i framtagning av kreativa idéer (Backström & Söderberg, 
2015; Leonard & Swap, 2005) bör det finnas fler teorier och arbetssätt applicerade i 
dagens forskning? Kreativitet i arbetsgrupper ökar förutsättningarna att arbeta 
innovativt och framställa nya och unika innovationer (Leonard & Swap, 2005;Tidd & 
Bessant, 2013), frågan är hur idéerna blir unika och om det finns olika dimensioner i 
arbetslivet som kan påverka en sådan utgång?  
 
Att göra upp en plan för kreativa utgångar kan vara komplicerat, däremot går det att 
leda och planera en arbetsstruktur som betonar och framhåller vikten av kreativitet i 
grupper. (Backström & Söderberg, 2015) Team verksamma i arbetslivet är vana vid 
att arbeta på ett visst sätt och resultatet av strukturen som 6δ-modellen erbjuder kan 
därför ställa sig olika i respektive team? 
 
Hur accepteras modellen i arbetslivet? Gynnas team verksamma i arbetslivet av en 
redan färdig och strukturerad modell?  
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1.3  Syfte

Syftet är att studera och tolka 6δ-modellen (Backström & Söderberg, 2015) för att 
sedan utföra vidare forskning och rekonstruera modellen på team i arbetslivet. 
Modellen har tidigare testats på slumpvis sammansatta grupper, dock aldrig på 
team i arbetslivet som är vana att arbeta tillsammans. Syftet blir därför också att 
bidra med ytterligare empiri gentemot Backström & Söderberg samt att undersöka 
hur modellen accepteras i arbetslivet då det är där den skulle kunna användas i ett 
senare skede.  

1.3.1 Frågeställning 
 
Vilka faktorer bör uppmärksammas vid en eventuell användning av 6δ-modellen på 
team i arbetslivet?   
 

1.4 Avgränsningar 
 
Författarna till studien har valt att studera vuxna tjänstemän verksamma i arbetslivet, 
vilket blir en avgränsning från arbetare, ungdomar, barn och studenter. Ytterligare 
avgränsning är tidsspannet som i den aktuella uppsatsen är kortare än den tidigare 
undersökningen. Antal arbetsgrupper och deltagare förminskas därför vilket 
påverkar metoden och analyseringen i jämförelse med den tidigare forskningen. 
Valet av kvalitativ metod och gruppdiskussioner ställer sig olika, dock önskas ett 
värde ändå uppnås genom det kompletterade forskningsangreppet som tidigare 
inte tillgett känslor och enskilda upplevelser. Modellens innehåll avses långsiktigt 
appliceras av en enskild individ verksam inom vilken arbetsgrupp som helst, därför 
är spridningen av företag och dess inriktning slumpmässigt utvalda emellertid inom 
olika arbetsområden för tillgången till komplettering av perspektiv. Dock är 
författarna till studien medvetna om att en undersökning på två företag och fyra 
team inte kan generaliseras till team i allmänhet. Författarna till studien har valt att 
inte studera teamens samspel med organisationen utan valt att inrikta sig mot 
teamet, därför blir sammanhanget som dessa annars medverkar i en avgränsning.  
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Kapitel 2 – Metod 
 
Metod för samtliga delar av uppsatsen presenteras nedan.  

2.1 Val av ansats 
 
Uppsatsen bygger på en tidigare undersökning vid forskning- och 
utvecklingsprojektet på Innovationsgymmet vid Mälardalens Högskola i 
Eskilstuna/Västerås. Undersökningen och forskningen startade 2012 och avslutades 
juni 2015. Den aktuella uppsatsen tar ett annat perspektiv till metodvalet än den 
tidigare då tidsspannet ser annorlunda ut. Backström och Söderberg (2015) 
fokuserar på signifikanta resultat genom enkäter och mätningar (kvantitativa 
metoder), medan författarna till den aktuella uppsatsen tar ett kvalitativt 
forskningsangrepp utifrån Bryman (2011). Detta för att fånga in deltagarnas känslor 
och upplevelser samt analysera den sociala självorganiseringen. Uppsatsen utgår 
från en kvalitativt inriktad innehållsanalys, vilket innebär att det i empirin kommer att 
sökas efter teman. (Bryman, 2011) Ansatsen har valts för att komplettera med 
ytterligare empiri och implementation av 6δ-modellen, i hopp om att bidra med 
fortsatt forskning gentemot skaparna. 
 
Tolkning av empirin tar en central del i uppsatsen, detta i kombination med analyser 
och gruppdiskussioner. Tolkningen genomförs med ett hermeneutiskt 
förhållningssätt till empirin. Hermeneutik är ett synsätt för tolkning och förståelse av 
texter och förhållningssättet används i analyserandet av den insamlade empirin efter 
att experimenten har genomförts. (Bryman, 2011) Hermeneutik utgår från 
ursprungstanken till undersökningen vid analysering och i den aktuella studien är 
ursprungstanken resultatet från Backström & Söderbergs (2015) forskning där 6δ-
modellen fick en positiv utgång. Författarna till den aktuella studien vet sedan innan 
att 6δ-modellen fungerar på grupper med studenter och har därför valt att testa 
modellen i en annan kontext. Det har istället undersökts om modellen fungerar på 
team verksamma i arbetslivet, med ett annat angrepp kring modellens applicerande. 
Den tidigare undersökningen ger författarna till den aktuella studien en förförståelse 
som i denna forskning används för att göra kvalificerade gissningar kring relevanta 
faktorer som sedan utvecklas i samspel med det empiriska arbetet och dess resultat. 
Teori och empiri pendlar mellan varandra och därför ses ansatsen i forskningen som 
abduktiv. (Bryman, 2011) 
 
Kvalitativa forskare arbetar ofta med målstyrda urval genom att välja ut enheter som 
individer, organisationer och avdelningar. Valet av kvalitativ metod är också en viktig 
utgångspunkt då just människors tankar, upplevd verklighet och förhållningssätt till 
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uppgiften ligger som grund till det valda ämnet. Valet av metod utgår från Bryman 
(2011) och Coghlan och Brannick (2014) och är en kombinerad kvalitativ metod med 
aktionsforskning som utgår från en specifik målgrupp och behöver därför inte vara 
överförbart till alla målgrupper. Experimentdesignen är identisk med Backström och 
Söderberg (2015) men målgruppen och analyseringen av empirin ställer sig olika.  

2.2 Kompletterande ansats 
 
Valet av metod utgår i stor utsträckning från 6δ-modellen då den är grunden till den 
aktuella uppsatsen. Modellens kärna används i en tematisk abduktion i interaktion 
mellan teamsammanhang för att generera relevanta dimensioner för 
kompletterande perspektiv. (Bryman, 2011) Då modellen återskapas i annan kontext 
än den tidigare forskningen utförd av Backström & Söderberg (2015) blir modellen 
ett kompletterande metodval till det kvalitativa angreppssättet i strävan efter att den 
nya kontexten ska kunna tillföra relevans till vidare forskning. Val av ansats utgår 
därför också från 6δ-modellen, vidare läsning angående modellens innebörd går att 
läsa vid 3.1.1. 

2.3 Aktionsforskning 
 
Då författarna till studien har valt att utföra experimenten på en specifik målgrupp 
där samtliga deltagare utgör en viss andel av populationen kan den insamlade datan 
påverkas av detta. Tillförlitligheten kan påverkas av tidspressen, dock har 
kunskapsresultatet och det som avses tillföra de individuella deltagarna resulterat i 
något användbart. (Coghlan & Brannick, 2014) Forskningen och dess design har 
utgångspunkt i kunskaps- och innovationsresultat, men det centrala i forskningen är 
att kunna bidra till Backström och Söderbergs (2015) forskning och önskan om 
applicerandet av modellen i arbetslivet.  

2.4 Urval 
 
Valet av team verksamma i yrkeslivet blev ett målstyrt urval, dock i kombination med 
slumpmässigt utvalda företag. De företag som först valde att svara på förfrågan om 
deltagandet i experimentet valdes som aktörer. (Bryman, 2011) Ingen tanke låg 
bakom antal män/kvinnor, åldrar eller yrkesområde då Backström och Söderberg 
(2015) önskar kunna applicera 6δ-modellen i alla olika arbetsgrupper, team och 
företag. En redogörelse om företagen, teamen och deltagarna återfinns i 
empirikapitlet.  
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2.5 Databassökning 
 
Uppsatsen bygger på fyra experiment, analyser och ett kvalitativt tolkande av 19 
stycken vetenskapliga artiklar, sex böcker och insamlad empiri. 
 
Databaser som använts: Google Scholar och Discovery.  
 
Sökord: Structure, Groups, Group creativity, Organization, Hierarchy 

2.5.1 Litterärt urval 
 
Urvalet av tillämpad teori har skett efter följande kriterier enligt Bryman (2011). 
 
1. Förhandsvisad, accepterade vetenskapliga tidskrifter för publicering, tillger en 
högre kvalité. 
 
2. Textens centrala budskap ti l l  läsaren, det som förmedlas från författaren. 
 
3. Öppen eller stängd text, kvalitativt tolkande uttrycker sig bäst vid öppna 
texter som tillåter ett neutralt återberättande.  
 
 4. Slutsats, det som förmedlas från tidskriftens slutsatser, relevanta kopplingar till 
det valda ämnet. 
 
5. Årsintervall, kopplas till uppsatsens samhällsenliga principer, årsintervallet för 
valda tidskrifter och experimentdesign är därför så nära 2015 som möjligt. 
 

2.6 Tillförlitlighet 
 
Tillförlitlighet i kvalitativ forskning består liksom i kvantitativ forskning av fyra 
delkriterier. Dessa kriterier är tänkta att motsvara bland annat den kvantitativa 
ansatsens reliabilitet och validitet på ett, för kvalitativa ansatser lämpligare sätt. 
(Bryman, 2011) I enlighet med Brymans (2011) definition av dessa beskrivs 
tillförlitligheten med hjälp av kriterierna nedan; 
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2.6.1 Trovärdighet och överförbarhet  
 
Artiklarna, böckerna och experimentdesignen som används är noggrant analyserade 
efter kriterierna ovan. All använd litteratur är förhandsvisade och 
experimentdesignen har tidigare tillämpats på liknande områden. De metoder och 
processer som har använts för att få ett resultat är noggrant analyserade och 
kritiserade i enlighet med Bryman (2011) och Backström och Söderberg (2015). 
Experimentet är beprövat sedan innan och innehållet av experimentet är identiskt 
med experimentet i den tidigare forskningen. Detta för att få ett så mätbart resultat 
som möjligt. Författarna till studien var medvetna om att de valda arbetsgrupperna 
skulle vara influerade av deras tidigare arbetssätt vid användandet av 6δ-modellen 
och för att kunna öka graden av överförbarhet var arbetsgrupperna i 
undersökningen från olika yrkesområden. Uppsatsen är ett jämförande mellan 
kvantitativt förhållningssätt på målgruppen studenter och kvalitativt förhållningssätt 
på målgruppen vuxna i arbetslivet. Detta kan dock enbart mätas och ställas mot 
varandra i utgången av själva experimentet och inte genom deltagarnas känslor. 
Jämförelsen i analysen utgick från den aktuella uppsatsen deltagare och upplevelsen 
mellan de enskilda individerna. 

2.6.2 Pålitlighet  
 
Om den här studien skulle upprepas med samma målgrupp, antal deltagare, 
experimentdesign och analysverktyg skulle resultatet troligtvis ställa sig någorlunda 
olika trots användandet av samma design.  Detta på grund av det kvalitativa 
forskningsangreppet och den abduktiva ansatsen som utgår från författarnas egen 
tolkning av tidigare forskning, kvalificerade gissningar av relevanta dimensioner samt 
resultatet av undersökningen, vilket ställer sig olika från person till person. Med 
anledning av att författarna till studien har använt sig av gruppdiskussioner och 
deltagarnas individuella känslor och upplevelser av 6δ-modellen är pålitligheten 
förhållandevis låg. (Bryman, 2011) Däremot anser författarna till studien att 
deltagarnas känslor, egna tankar och tolkningar är en viktig del av undersökningen 
då den typen av analysmetod inte använts i den tidigare forskningen av Backström 
och Söderberg (2015). 
 

2.6.3 En möjlighet att styrka och konfirmera 
 
All använd litteratur ses som objektiv och innehåller stödjande källor och kan därför 
jämföras med varandra. (Bryman, 2011) 
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2.7 Etiska överväganden  
 
Uppsatsens etiska överväganden utgår från vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska 
principer. Respondenterna fick i ett tidigt skede ta del av de etiska riktlinjerna 
angående experimenten samt anonymiteten i studien gällande privatperson och 
företagsnamn. Studien presenteras anonymt och videoinspelningen och 
fotograferingen av experimenten möjliggjordes efter att varje enskild individ som 
ställde upp i experimenten godkänt denna förfrågan. Deltagarna fick också 
information om att experimenten och deras deltagande enbart skulle användas i 
forskningssyfte och att deltagarna även fick lämna rummet när som helst under 
experimenten. Att fylla i enkäten (se bilaga 2) var också frivilligt och samtliga 
deltagare godkände att information angående kön och ålder fick publiceras. 
Deltagarna fick även en förfrågan om att få tillgång till uppsatsen innan utgivning. 
(Vetenskapsrådet, 2002) 

2.8 Metodkritik 
 
Ett kvalitativt forskningsangrepp gör så att det finns utrymme för egna tolkningar av 
deltagarnas upplevelser vilket medför viktiga perspektiv till den tidigare forskningen 
då detta inte har tillämpats tidigare. Författarna till studien ställer sig kritiska till det 
valda forskningsangreppet trots denna inblick då en sådan undersökning kan leda 
till att egna erfarenheter spelar in i tolkningen och därför kan det som forskare vara 
svårt att ställa sig i en neutral position. Detta motverkas genom att författarna till 
studien inte har deltagit i experimenten, samt analyserat videoinspelningarna utifrån 
relevanta dimensioner och utvalda punkter från tidigare forskning. Författarnas egna 
åsikter gällande 1: 6δ-modellen, 2: deltagarnas förhållningssätt till experimenten 
samt 3: egna upplevelser av att genomföra experimenten har inte tagits med då 
författarna inte har deltagit i någon form och enbart utgått från författarnas 
tolkningar av deltagarnas upplevelser. Författarna ställer sig även kritiska till valet av 
videoinspelning då detta kan påverka deltagarnas beteenden gentemot varandra? 
Däremot anses verktyget fylla en viktig funktion då enbart intervjuer inte skulle täcka 
det som anses vara relevant i forskningen som självorganisering, uppmärksamhet, 
styrning, hierarkiska förhållningssätt till varandra och socialt samspel. Intervjuer kan 
också leda till att respondenterna blir styrda åt olika håll beroende på frågorna samt 
en eventuell tidspress att få med relevant data. En experimentdesign har en 
bestämd tidsram och i det här fallet kunde inte faciliatorerna påverka deltagarna på 
något sätt. (Bryman, 2011) 
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2.9 Tillvägagångssätt för empirigenerering  
 
Författarna till studien har utfört två fältexperiment på två olika företag, båda 
lokaliserade i Stockholm. Experimentet har testats på fyra team verksamma i 
arbetslivet där hälften fick använda sig av 6δ-modellen medan resterande fick utföra 
uppgiften helt på egen hand. Experimentets utformning och design var identisk 
med den tidigare forskningen, emellertid med gruppdiskussioner. Varje experiment 
tog ca 60 minuter inklusive diskussion och enkät. Alla experiment & diskussioner 
videofilmades och fotograferades efter ett godkänna från respektive 
företag/deltagare. Författarna var inte delaktiga eller synliga under själva 
experimenten, utan väntade utanför rummen. Mer information om 
tillvägagångssättet för experimenten går att läsa i Kapitel 4 ”Empiri”.  
 
Företag 1: Resebyrå, reseproducenter, sex kvinnor, 23, 25, 25, 29, 32, 55. 
Det är enbart dessa plus chefen som arbetar på företaget och har dagligen ett nära 
samarbete. Sitter och arbetar i små lokaler och har inte tillgång till enskilda rum. 
Producerar och säljer resor och designar katalogen två gånger om året.  
 
Företag 2: Bemanning, rekrytering, fem kvinnor, en man, 25, 27, 27, 28, 29, 30 
Det arbetar ca 80 personer på företagets kontor varav dessa är indelade i olika 
team. Teamet som är aktuellt för forskningen arbetar dagligen i samma landskap 
och rekryterar inom samma yrkesområde. Till viss del samarbete genom att tipsa om 
kandidater och hur dem som team kan organisera sig för att nå både månadsmål 
som årsmål, annars självständigt arbete. Har tillgång till stora ytor såsom matsal och 
enskilda rum. Vid tillfället för experimenten fick samtliga deltagare svara på hur 
länge de arbetat i det aktuella teamet, ålder, kön och högst avslutad utbildning. 
Denna information används sedan i analysen. 
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Kapitel 3 – Teori 
 
Teoriavsnittet är uppdelat i två delar där den första delen kartlägger Backström & 
Söderbergs (2015) 6δ-modell samt presenterar resultat och tillvägagångssätt vid den 
tidigare forskning som uppsatsen tar sin grund i. Den andra delen behandlar 
vetenskapliga teorier utifrån fem dimensioner som tagits fram under olika skeden av 
arbetet. 

Del 1 – 3.1 Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning av Tomas Backström och Tobias Söderberg. 

3.1.1 6δ-modellen 
 
Nedan följer en utförlig beskrivning på öarna i 6δ-modellen som använts av både 
författarna till den aktuella uppsatsen och Backström och Söderberg (2015). Varje 
steg motsvarar någon del av HID-modellen (Hazy och Backström, 2013). HID-
modellen påstår att en god dynamisk balans mellan dessa sex delar leder till 
självorganisering i grupper. De olika delarna i 6δ-modellen benämns som “öar” och 
är metaforer.  De innebär alltså inte konkreta steg som måste följa varandra. Öarna 
används istället som olika plattformar som gruppen kan hoppa mellan när det 
behövs och innefattar även olika processer som kräver varierande kompetenser. En 
facilitator kan presentera öarnas regler, innehåll och instruktioner men lämnar 
resterande till gruppen och dess medlemmar. (Backström & Söderberg, 2015) 

 
Figur 1 - Egen illustration av 6δ-modellen 
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Nedan presenteras plattformarna i 6δ-modellen. (Backström & Söderberg, 2015) 
 
1: Självstyrande individer, 2 minuter 
Fokus på individens självstyrande med målet att stärka känslan av självkontroll och 
self-efficacy. Detta för att alla individer ska bli medvetna om sina egna kompetenser 
och hur dessa kan bidra till att lösa gruppuppgiften men också för att befria dem 
från strukturer de känner till från arbetslivet och privatlivet.	   
Instruktioner till gruppen: jobba individuellt och var tysta och fundera över vad du 
själv är duktig på när det kommer till uppgiften och gruppuppgifter. 
 
Öns utformning bygger på forskning om ego-identifikation och individualism 
associerat till gruppkreativitet. (Dollinger, Dollinger & Centeno 2005; Goncalo & 
Staw, 2006; Janssen & Huang 2008)  
 
2: Socialisera, 8 minuter 
Fokus på att få ihop individerna till en grupp där man lyssnar, stöttar och bygger 
vidare på varandras idéer och perspektiv. Målet är en improviserande attityd där 
man litar på gruppens process och glömmer sina individuella planer. 	   
Instruktioner till gruppen: berätta för varandra vad ni är extra duktiga på och 
diskutera möjliga organiseringsuppplägg för uppgiften.  
 
3: Idégenerering, 5 minuter 
Fokus på att generera nya och divergenta idéer med målet att komma på så många 
och unika idéer som möjligt.	  	   
Instruktioner till gruppen: jobba individuellt och var tysta. Generera idéer för 
uppgiften. 
 
4: Idé-management, 10 minuter 
Fokus på att strukturera idéer, välja ut sortera och kombinera för att komma fram till 
den bästa möjliga lösningen. Målet är att forma de många idéerna till en eller några 
få som man kan gå vidare med.	   
Instruktioner till gruppen: Berätta om era idéer för varandra och försök att 
vidareutveckla och kombinera dessa.  
 
5: Upplevelse, 10 minuter 
Fokus på upplevelse och individuellt lärande. Här kan man antingen testa de idéer 
som utvecklades i idé-management fasen eller upptäcka idéer från andra kontexter 
som skulle kunna användas.	   
Instruktioner till gruppen: Jobba individuellt och var tysta. Det är nu tillåtet att 
använda materialet för att experimentera med idéerna.  
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6: Utveckling, 15 minuter  
Fokus på att använda kunskapen hos deltagarna, samt det tidigare arbetet och de 
tidigare upptäckterna för att bygga en eller några få koncept för innovation som har 
en chans att bli implementerade utnyttja resurserna för att skapa värde.  
Instruktioner till gruppen: lös uppgiften tillsammans.  

3.1.2 Tidigare slutsatser 
 
De fria grupperna och 6δ-grupperna jämfördes utifrån fyra perspektiv som 
presenteras nedan samt även en redogörelse kring författarnas resultat och 
slutsatser. (Backström & Söderberg, 2015) 
 
1: Personlighet 
Extroverhet, behag, samvetsgrannhet, kreativitetsförmåga 
 
2: Passion och handlingsinriktade 
Tålamod och tro på processen, självförtroende, lekfull och äventyrslysten 
 
3: Intrinstric motivation/självorganisering 
Autonomi, integration, divergens, konvergens, upptäckande 
 
4: Kvalité på de genererade idéerna 
Idéflöde, unikhet hos idéerna  
 
Hos de fria grupperna varierade längden på bron mellan 135 och 216 centimeter, 
med ett medelvärde på 164. En av 6δ-grupperna blev inte klara med sin bro i tid. 
Om man räknar bort denna grupp så varierade längden på bron hos 6δ-grupperna 
mellan 104 och 325 med ett medelvärde på 217. Antal idéer var mindre i 6δ-
grupperna men kvalitén högre på broarna som presenterades. Inga skillnader som 
fanns var signifikanta men majoriteten av resultaten som mättes var högre hos 6δ-
grupperna.  Deltagarna i 6δ-grupperna upplevde i större utsträckning att de kunde 
bidra till uppgiften mer självständigt och att alla medlemmar i gruppen var 
delaktiga. Grupperna som använt sig av 6δ-grupperna lyfte varandras idéer på ett 
helt annat sätt i de fria grupperna. Idéerna observerades och behandlades vilket 
visade på att deltagarna kunde använda kreativitetsförmågan och tidigare 
erfarenheter från varandra till att skapa nya och bättre idéer med en högre kvalité. 
Grupperna som använde sig av 6δ-grupperna fick enbart ca 25 minuter på sig att 
bygga bron, medan de fria grupperna hade 50 minuter på sig, ändå levererade 6δ- 
grupperna en högre kvalité på slutresultatet. Författarna menar att den högre 
kreativitetsförmågan återfanns i 6δ-grupperna, vilket även var dem som hade en 
högre grad av självorganisering. Författarna till den tidigare studien drar därför 
slutsatsen att det är bra att ge grupper en strukturerad arbetsprocess när de ställs 
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inför en kreativ uppgift. Vidare drar författarna även slutsatsen att man genom att 
följa 6δ-modellen tycks främja självorganiseringen i grupper eftersom de grupper 
som fick arbeta efter denna i större utsträckning uppmärksammade och tog tillvara 
på de genererade idéerna. 

Del 2 – 3.2 Teoretiska dimensioner 
 
Vetenskapliga teorier behandlas genom fem dimensioner. Dessa dimensioner har 
delvis tagits fram i skedet innan empirin samlats in och resterande dimensioner har 
tagits fram efter att empirin samlats in och bygger på en tolkning av denna. Schemat 
nedan ger en bild över vilken grupp respektive dimension tillhör. Den första 
dimensionen är arbetsgrupper och behandlar tidigare teorier som definierar vad 
som anses vara en bra arbetsgrupp och hur förutsättningarna kan maximeras för 
kreativt arbete.  Den andra dimensionen tar upp några faktorer som anses vara 
främjande när det kommer till gruppkreativitet. (Backström & Söderberg, 2015) Den 
tredje dimensionen behandlar strukturer och dess betydelse utifrån “The 
compensatory control theory” (Friesen, Kay, Eibach, Galinsky, 2014). Den fjärde 
dimensionen handlar om kohesivitet i sammansvetsade grupper och om hur detta 
påverkar arbetet (Leonard & Swap, 2005). Den femte dimensionen behandlar ämnet 
auktoritet och hierarki. (Frauendorfer m.fl., 2015;Daft & Lewin 1993)  

  
 
Figur 2 - Egen illustration av framtagna dimensioner  
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3.2.1 Arbetsgrupper 
 
Det finns inga genvägar, kreativitet blomstrar när den mentala grunden är bred, 
djup och väl förberedd (Leonard & Swap, 2005) och är ett viktigt utgångsläge för 
progression och tillvänjning i organisationer. (Mumford & Simonton, 1997) Gedigen 
och relevant kunskap/erfarenhet tar naturligt kreativa uttryck och till följd av detta 
har grupper ett potentiellt övertag gentemot individer eftersom en ensam individ 
aldrig kan uppleva och lära sig lika mycket som en grupp. (Leonard & Swap, 2005) 
Grupper har också en fördel gällande effektiviteten gentemot den enskilda individen 
och ses som en viktig mellanhand som tillför en högre grad av positivitet. 
Effektiviteten och positiviteten som uppstår i gruppsammanhang höjer därför 
omfattningen av kreativitet när människor samarbetar med varandra. (Kim & Shin, 
2015) Flera huvuden är alltid bättre än ett så länge (1) kunskapen är relevant för 
situationen, (2) det är möjligt att nå den relevanta kunskapen, (3) den relevanta 
kunskapen som man kommit åt kan delas, bearbetas och syntetiseras av gruppen. 
(Leonard & Swap, 2005) Att sätta upp normer och genom det skapa en gemensam 
uppfattning om gruppens kapacitet gör också att samtliga medlemmar bidrar till 
samarbete och positivitet vilket i sin tur är länkat till kreativitet. (Leonard & Swap, 
2005; Kim & Shin, 2015) 
 
Leonard & Swap (2005) slår hål på myten om att intelligens är viktigare än kreativitet 
genom att visa på att intelligens och kreativitet endast sammanfaller upp till ett IQ 
på 120. Efter nivån tycks alla individer erhålla samma kapacitet till kreativt tänkande. 
Med andra ord: en grupp av intelligenta människor behöver inte alltid innebära en 
intelligent eller kreativ grupp. (Leonard & Swap, 2005) Det kan vara svårt för 
likasinnade individer att uppnå variation av kreativa idéer, även kallat ”Creative 
abrasion” när dem är omgivna av varandra.  (Leonard & Swap, 2005) Genom att 
blanda personer med exempelvis hög extraversion, hög öppenhet och låg 
samvetsgrannhet kan det uppstå en korsbefruktning mellan personligheterna. 
Sammanbindningen mellan dessa leder då ofta till ett större engagemang gentemot 
varandra som i sin tur leder till en kreativ samordning. (Baer, Oldham, Jacobsohn & 
Hollingshed, 2008) Bredden på idéer och kunskap kan också ökas genom att 
applicera eller besöka en ailien. En ailien kan vara en organisation helt utanför sitt 
verksamma område, en person med helt andra åsikter eller erfarenheter, osv. 
(Leonard & Swap, 2005) Förutsättningarna för en kreativ arbetsgrupp ökar därmed 
genom divergens bland deltagarna, genom att mixa olika etniciteter, erfarenheter, 
och personligheter. (Leonard & Swap, 2005; Baer m.fl., 2008) 
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3.2.2 Främjande faktorer för gruppkreativitet 
 
Främjande faktorer för gruppkreativitet härstammar ifrån att grupper tillsammans kan 
utföra mer än den enskilda individen, speciellt i framtagandet av kreativa idéer och 
lösningar på komplexa problem. Den enskilda Individen har i många fall inte 
möjlighet att utbyta kunskaper och perspektiv med andra, vilket är möjligt i grupper 
med flera deltagare. (Leonard & Swap, 2005; Baer m.fl., 2008; Backström & 
Söderberg, 2015) Diskussion och samarbete ökar inte bara antalet sällsynta idéer 
utan också motivationen hos deltagarna. Genom att lyfta och prata om varandras 
idéer och samtidigt arbeta fram en lösning gör så att samtliga deltagare känner sig 
sedda och betydelsefulla i processen, vilket i sin tur ökar graden av motivation. 
Genom att samarbeta med andra delar också deltagarna på sina kreativa sidor, 
vilket både inspirerar och ger upphov till vidare synsätt. (Backström & Söderberg, 
2015) 
 

3.2.3 The compensatory control theory 
 
Människan har i alla tider organiserat sig på olika sätt och idag är vi beroende av 
organisationer och organiserad verksamhet. Att tänka sig en vardag utan det 
förekommer någon form av integration med en organisation kan vara svårt, däremot 
kan vi till följd av att människor organiserar sig flyga till månen, bygga broar mellan 
olika länder och uppleva olympiska mästerskap. (Forslund, 2013)  
 
Hierarki upptar stor del av forskningen inom organisation och detta på grund av att 
hierarkier erbjuder struktur. Denna typ av organisationsforskning grundar sig på 
“The compensatory control theory” som menar att individer har ett basbehov av att 
uppleva världen som ordnad och strukturerad samt att personliga och externa källor 
av kontroll kan tillfredsställa detta behov då de ger känslan av att världen fungerar 
på ett ordnat vis. (Friesen m.fl., 2014) Känslan av att befinna sig i en okontrollerad 
omgivning provocerar ofta fram ångest. Känslan av kontroll förknippas med många 
positiva känslor hos människan och därför är hon motiverad att tro att hon har 
kontroll över sin livssituation, detta med hierarki och struktur som uttryck. Händelser 
under okontrollerade former kan störa individens tro på den strukturerade världen 
och även dennes självförtroende. Compensatory control theory i sin helhet bidrar till 
människans vilja att tro på den strukturerade världen och inte på en slumpmässig 
kaotisk värld. Till följd av detta säger teorin att när människans struktur blir hotad 
kommer hon kompensera detta genom att söka struktur i någonting annat. (Friesen 
m.fl., 2014) 
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Nedan följer en teoretisk fördjupning kring relevanta dimensioner som har valts 
utifrån empirin. Dessa är dimensioner som möjligtvis påverkat deltagarnas 
upplevelse av 6δ-modellen. Eftersom deltagarna i den aktuella undersökningen 
redan arbetar tillsammans och benämns som ett team istället för en grupp, påverkar 
det utgången av experimenten. 
 

3.2.4 Gruppkohesivitet 
 
För att lösa ett problem eller en uppgift krävs det i slutändan bara en enda idé. Ett 
problem när det kommer till kreativitet i grupper är att gruppen gärna sammansluter 
sig kring den första tilltalande idén utan att vidareutveckla eller fundera över idé 2, 3 
eller 4. En av orsakerna till detta är gruppkohesivitet. (Leonard & Swap, 2005) 
Begreppet gruppkohesivitet syftar till människans flockbeteende och behov av att 
bli accepterad av andra. Många lägger en stor del av sin identitet i att vara del av 
någonting större, exempelvis en grupp. Ju mer en deltagare i en grupp tyr sig till 
resterande gruppmedlemmar, ju mer motiverad blir han eller hon att bli accepterad 
av gruppen.  
 
Gruppkohesivitet kan också syfta till att människor som spenderar mycket tid ihop 
tenderar till att tänka likadant, något som nämns vid “mutual thinking”.  Kohesivitet 
är kraften som för människor samman och håller ihop dem. Detta är den primära 
faktorn för grupptänkande (groupthink) som är mycket negativ för kreativitet. 
Grupptänkande handlar om att människor i en starkt sammansvetsad grupp, är så 
benägna (och vana) att tänka på samma sätt att de snabbt gaddar ihop sig kring 
exempelvis en idé, att de hoppar över det divergenta och kritiska tänkandet. Det 
kan bero på att man inte vill gå emot gruppen av rädsla att bli utfryst, eller att man 
inte känner att man har auktoritet till att ifrågasätta de andra. (Leonard & Swap, 
2005) 
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3.2.5 Auktoritet/hierarki 
 
Definitionen av hierarki menas i den aktuella undersökningen relationen och 
skillnaden mellan gruppmedlemmarnas auktoritet. Auktoritet definieras därför som 
den grad till vilken en person kan utöva kontroll över de andra deltagarna i gruppen. 
Hierarki används i uppsatsen som ett samlingsnamn för dominans, status, ledarskap 
och makt som alla spelar roll i ett socialt sammanhang eller i en social interaktion. 
(Frauendorfer m.fl., 2015;Daft & Lewin, 1993)  
 
Under de två senaste årtiondena har det blivit mer och mer tydligt att företag går 
från de klassiska hierarkiska strukturerna med uttalade maktpositioner, till mer platta 
system där auktoriteten inte är lika uttalad och nivåerna inte är lika skarpa. 
(Frauendorfer m.fl., 2015;Daft & Lewin, 1993) I arbetsgrupper strävar man i 
innovativt syfte numera mot att samtliga deltagare ska ha likvärdig auktoritet och 
status genom att inte utse en gruppledare eller chef. (Frauendorfer m.fl., 2015; Tidd 
& Bessant, 2013; Leonard & Swap, 2005) Trots dessa försök och målsättning att 
fördela auktoriteten visar forskning att nybildade grupper faller sig naturligt att 
informella hierarkier uppstår (Frauendorfer m.fl., 2015;Daft & Lewin, 1993). Huruvida 
den informella hierarkin gynnar arbetsgruppen eller ej beror på om den bidrar 
positivt till gruppens prestation (Frauendorfer m.fl., 2015) En grupps konstellation 
och struktur är bidragande faktorer när det kommer till prestation och en 
psykologisk studie gjord av Frauendorfer m.fl. (2015) visar att en hierarkisk struktur är 
till fördel för en arbetsgrupps prestation.  
 
En annan studie inom innovation management gjord av Judge, Fryxell & Dooley (ur 
Leonard & Swap, 2005) visar att de högst innovativa företagen fungerar som 
samhällen med olika fokusområden medan de mindre innovativa företagen är mer 
traditionellt byråkratiska. De innovativare företagens ledare sätter övergripande mål 
men ger de anställda autonomi att själva arbeta mot dessa mål. I de mindre 
innovativa företagen ges det antingen för lite eller för mycket autonomi. (Leonard & 
Swap, 2005) 
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Kapitel 4 – Empiri 
 
Nedan följer en redogörelse från experimenten. Dessa presenteras enskilt och 
analyseras sedan gentemot varandra, teorier och tidigare forskning i analyskapitlet.  
 
Varje företag fick samma introduktion till uppgiften och en förklaring till varför 
författarna till studien var där. Introduktionen innehåll enbart ett klargörande om att 
uppgiften var att bygga den längsta bron med hjälp av olika hjälpmedel mellan två 
bord. Båda teamen i respektive team fick även veta att uppgiften skulle ta 50 
minuter att genomföra och att experimentet skulle avslutas med en slutdiskussion, 
genomgång av varandras slutprodukter samt ifyllandet av en enkät. (Se bilaga 1) Det 
som skiljde teamen åt var att team blå skulle utföra uppgiften efter 6δ-modellen och 
själva organisera sig efter modellens olika steg, och team röd fick utföra uppgiften 
helt på egen hand. Alla team filmades med hjälp av en kamera, dock enbart i 
analyseringssyfte. Facilatorernas roll var enbart att berätta för blåa gruppen när det 
var fem respektive en minut kvar av tiden, samt berätta när det var dags att byta 
steg i modellen. Faciliatorerna deltog inte i experimenten utan väntande utanför 
rummen. Materialet som presenteras nedan är samma material som Backström och 
Söderberg (2015) använde i deras experiment. 
 
 
Följande material delades ut och fick används i brobygget:  
Två bord som bron skulle gå mellan   
Häftmassa 
10st gem  
3st A4 ark  
10 st sugrör  
2X1 meter snöre 
4st ballonger 
4st skedar  
8st “pinnar” 
3st små muggar 
3st stora muggar 
Saxar 
Häftapparat 
 
 
 
 
 



 

 22 

4.1 Experiment 1 
 
Experiment 1 utfördes den 19 november 2015 på en resebyrå i centrala Stockholm 
med sex medarbetare. Dessa sex arbetade tillsammans dagligen och alla var 
kvinnor.  Fem av kvinnorna var mellan 23-32 år gamla och en var 55 år gammal och 
tillsammans hade de en medelålder på 31,5 år.  Den högsta chefen var sjuk och blev 
ett bortfall i experimentet. Teamet delades slumpmässigt upp i två grupper med 
hjälp av 1, 2 pekning vilket gjorde så att det blev lika många deltagare i respektive 
team. Teamet som fick arbeta efter 6δ-modellen kallades det blåa teamet och var tre 
deltagare och teamet som fick arbeta fritt det röda och var tre deltagare. 
Experimenten utfördes i två olika rum för att inte deltagarna skulle få idéer från 
varandra och inte störa i arbetsprocessen. Deltagarna i experiment 1 hade arbetat i 
den aktuella arbetsgruppen olika länge och tillsammans hade de en medellängd på 
arbetad tid i teamet på 8,25 år. Den högst avslutade utbildningen var 
kandidatexamen vilket tre av deltagarna hade. Den lägst avslutade utbildningen var 
gymnasiet vilket resterande deltagare utgjorde. 
 

4.1.1 Team röd ”fria teamet” 
 
Deltagarna i team röd kom efter bara någon minut på en idé. Detta genom att kort 
kolla igenom alla hjälpmedel och snabbt prata ihop sig om hur arbetet skulle 
fortskrida. Efter ungefär halva tiden märkte teamet att idén inte skulle fungera och 
började då om från början. Den första idén innebar att de klippte sönder både 
sugrör och muggar, vilket blev ett problem vid idé nummer två. Deltagarna 
upplevde den här biten som stressande och uttryckte ett flertal gånger en frustration 
gällande de hjälpmedel som var sönder.  
 
”Nu kan vi ju inte använda oss av dessa hjälpmedel! Vad ska vi göra?” - Deltagare R12 
 
”Hinner vi verkligen byta idé? Vi skulle pratat ihop oss” - Deltagare R11 
 
Detta omvandlades däremot till ett samarbete som uttryckte sig i ett flertal kreativa 
tankar och handlingsmönster och valde att använda sig av de trasiga sakerna istället 
för det som inte använts alls. Detta resulterade i en stabil bro som blev klar under 
den satta tidsramen.  Deltagarna nämnde också ett flertal gånger att de hade tänkt 
på samma sätt när någon tog upp ett hjälpmedel som skulle kunna vara användbart i 
skapandet och ingen kom med en egen unik idé när byggandet var igång.   
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”Jag tänkte precis samma sak, det kör vi på” - Deltagare R13 
 
Alla deltagare samarbetade genom hela uppgiften, däremot var den en av dem som 
tog lite mer plats och blev ledaren. Det var även ledarens idé som blev det 
slutgiltiga resultatet. Ledaren var den första som började bygga på bron vilket 
gjorde att det övriga i teamet fick en avvaktande roll. Alla försökte däremot komma 
med förslag på vidare utveckling vilket togs emot av ledaren.  
 
Det uppstod även en del frustration mellan deltagarna gällande skapandet och 
ledarskapet. Alla deltagarna var med på samma idé men var inte lika involverade i 
uppgiften vilket gjorde så att det skapades en irritation mellan deltagarna. Alla hade 
arbetat tillsammans på företaget i ca tre års tid och upplevde med slutlig mening att 
dem hade behövt ha en person eller metod som sa åt dem att stanna upp och inte 
börja på den första idén, vilket deltagarna menar hade kunnat reducera graden av 
frustation. Deltagarna var nöjda med det slutliga resultatet men kände att vägen dit 
hade kunnat se annorlunda ut.  
 
Under diskussionen med team röd förklarade deltagarna att de gärna hade stannat 
upp och tänkt ihop en plan tillsammans innan de börjat bygga bron, vilket de menar 
hade resulterat i en visuellt finare och stabilare bro. Deltagarna uttryckte också att 
det även hade resultat i fler antal idéer och inga söndriga hjälpmedel. Deltagarna 
berättade att dem upplevde tiden som en aning stressande, speciellt när de fick 
byta idé. Det framgår också att deltagarna inte saknade riktlinjer utan hade behövt 
någon som stannade upp processen och på så sätt kunde tillge ett lugn i skapandet. 
En av deltagarna berättar att det hade varit bra att innan själva brobygget göra en 
ritning på idén och föra diskussioner kring ritningen innan bygget startades. 
Samtliga deltagarna upplevde ingen självorganisering, utan blev så ivriga att börja 
med uppgiften att de helt glömde bort att bolla fler alternativ med varandra.  
 
”På ett sätt är vi vana vid att arbeta såhär, att man kastas ut i en arbetsuppgift, men oftast 
har vi någon eller något som guidar oss, t.ex. en daglista på arbetsuppgifter” 
- Deltagare R12 
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4.1.2 Team blå ”6δ-teamet” 
 
I det blå teamet som fick förhålla sig till 6δ-modellen kom deltagarna fram till att de 
inte behövde någon lagledare, men den äldsta av deltagarna antog trots detta den 
milt drivande rollen. Plattformen för självstyrande individer (Backström & Söderberg, 
2015) var den plattformen som gruppen ville lägga minst tid på. Individerna som 
vara vana att samarbeta tillsammans talade i större utsträckning om varandras starka 
sidor snarare än att reflektera över sina egna.  
 
“Någon ledare tycker jag inte att vi behöver, utan vi kan samarbeta ändå” - Deltagare B11 
 
“Men att lyssna på andra, det är ju du duktig på X, visst är hon lyhörd?” - Deltagare B12 
 
Plattformen för idégenerering var mycket smärtfri eftersom den inte innehöll 
konflikter eller meningsskiljaktigheter men gruppen bestämde sig snabbt för en idé 
som de byggde vidare på och utvecklade utan att gå igenom någon större 
idégenereringsfas eller diskutera ytterligare alternativ. Ingen av deltagarna 
ifrågasatte ursprungsidén vid något tillfälle. Till följd av detta uteblev den fjärde 
plattformen som handlar om att strukturera idéerna (Backström & Söderberg, 2015). 
Några extravaganta och “galna” idéer uppkom under arbetets gång av en av 
deltagarna men denna fnittrade gruppen lite lätt åt och återgick sedan till att bygga 
vidare på ursprungsidén. En av deltagarna tog mindre plats än de andra men när 
denne väl sa någonting lyssnade de andra uppmärksamt. Teamet hade inga 
problem med att socialisera och lyssna på varandra utan stöttade och litade på 
varandras idéer. 
 
“Men det kör vi på, och så får vi testa oss fram under tiden” - Deltagare B11 
 
“Ja! jättebra idé X” - Deltagare B13 
 
I diskussionen framkom att deltagarna upplevde momentet där man skulle reflektera 
över sina starka sidor som det obekvämaste. De ansåg att detta inte är något de 
reflekterar över i sitt vardagliga arbete. De ansåg inte heller att momentet hjälpte till 
i arbetet, men att det skulle kunna göra det vid ett projekt som löper över en längre 
tidsperiod. Vid diskussionen framkom också att teamet tyckte vissa moment 
(moment 1,2,4 nämndes) kändes omotiverade då de var ivriga att komma igång 
med det faktiska brobygget. Teamet anser att de redan använder modellen i viss 
mån i sitt arbete eftersom de går vidare med sina idéer genom att prata med 
kollegor och utveckla genom att se möjligheter och hinder. 
 
“Vi är ju så pass sammansvetsade, jag menar vill jag någonting så ropar jag ut genom 
dörren” - Deltagare B11 
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Teamet är vidare öppna för att använda sig av en modell för arbetet men anser att 
de med tiden har utvecklat en intern, undermedveten modell som passar dem  bra. 
Till exempel så äter de frukost tillsammans varje morgon och fikar ihop på 
eftermiddagen. Den starkaste reaktionen som teamet uttryckte var att de tyckte att 
det var roligt att få göra någonting helt annorlunda på arbetstid och att de anser att 
detta är bra för gruppen.  
 
“Jätteroligt att få göra någonting HELT annorlunda och bryta av i arbetet, det tror jag är 
viktigt. Vi borde göra mer sådant” - Deltagare B12 
 

4.2 Experiment 2 
 
Experiment 2 utfördes den 30 november 2015 på ett bemanningsföretag i centrala 
Stockholm med sex medarbetare. Dessa medarbetare arbetade dagligen 
tillsammans som ett team och det var fem kvinnor och en man med i experimentet. 
Alla deltagare var mellan 25-30 år gamla med en sammanlagd medelålder på 27,66 
år. På samma sätt som i experiment 1 delades teamet slumpmässigt upp i två 
grupper med hjälp av 1, 2 pekning. Teamet som fick arbeta med 6δ-modellen 
kallades även här för de blåa teamet och teamet som fick arbeta fritt det röda. 
Experimenten utfördes i två olika rum för att inte deltagarna skulle få idéer från 
varandra och inte störa i arbetsprocessen. Deltagarna i experiment 2 hade nästan 
arbetat lika länge i den aktuella arbetsgruppen, många ca ett halvår. Tillsammans 
hade de en medellängd på arbetad tid i teamet på 1,01 år. Den högst avslutade 
utbildningen var masterexamen, vilken en deltagare hade. En hade också en 
magisterexamen och de resterande kandidatexamen. 
 

4.2.1 Team röd ”fria teamet” 
 
Det röda teamet gick direkt fram till materialet för att se över detta och börja spåna 
på idéer. Två av deltagarna tog genast drivande roller genom att komma med en 
mängd outvecklade men innovativa idéer. Den tredje deltagaren var mer analytisk 
och gjorde några försök att sansa de andras entusiasm. Samma deltagare hejdade 
även de andra innan de hann börja klippa i materialet genom att få dem att fundera 
över om de är någonting som man kan ha användning av i andra avseenden innan 
man klipper itu det.  
 
“Ska vi prata om hur vi definierar en bro? jag ser den ju böjd, men man kan också se den 
rak?” - Deltagare R21 
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När gruppen fastnade lite i diskussionen bestämde de sig för att börja med ett 
moment för att “se senare” hur de skulle gå vidare. De två drivande deltagarna satte 
snabbt igång med att testa en rad olika idéer medan den tredje deltagaren 
observerade lite i bakgrunden. När de två drivande “fått slut” på idéer eller kört fast 
någonstans tog den tredje deltagaren tillfället i akt att komma med inputs samt att 
kritisera några av idéerna. Detta ledde till att teamet gick tillbaka till materialet och 
tänkte igen. Mönstret kan ses genomgående under hela experimentet. När bygget 
började ta form märktes tydligt att den avvaktande deltagaren tog ett steg tillbaka 
och var inte så delaktig i byggandet utan observerade mer och kom med analytiska 
kommentarer som ibland anammades av de andra, ibland inte. 
 
“Det här har vi inte tänkt på, de här skulle vi kunna använda” - Deltagare R21 
 
“Nu börjar jag bli stressad” - Deltagare R22 
 
“Nu börjar det kännas som att vi skulle ha diskuterat lite först” - Deltagare R23 
 
Vid diskussionen undveks frågan huruvida teamet kände att alla kom fram lika 
mycket och svaret blev istället att de inte riktigt visste var de skulle börja. De ansåg 
inte att de hade några tydliga roller och att alla lyssnade på varandra men att de 
kastade sig in i projektet utan att tänka efter först. 
 
“Vi skulle kunnat ha en tydligare struktur, men det behöver inte vara i form av ledarroller” 
 -Deltagare R23 

4.2.2 Team blå ”6δ-teamet” 
 
I det blåa teamet som utförde experimentet efter 6δ-modellen, började diskussionen 
om ledaransvaret med en genomgång av varandras starka sidor. En av deltagarna 
tog tidigt en styrande roll, svarade först och lät sedan frågan gå vidare till de andra. 
Deltagarna pratade mycket om vikten av att någon skulle agera en ledande position 
och kom tillsammans fram till att det skulle vara en bra idé.  
 
“Ska vi ha tydliga riktlinjer eller ska vi bara börja med någonting?” - Deltagare B23 
 
“Det är nog bra om vi har en gemensam grund och en tidsplan inför byggandet, sedan är 
det nog bra att ha någon som styr så att vi inte spårar iväg?” - Deltagare B21 
 
“Ja det tror jag också, jag är gärna coach och sållar i de idéer och förslag som uppstår” - 
Deltagare B22 
 
Deltagare B22 utnämner sedan sig själv till coach och får med resterande deltagare 
under hela första delen av experimentet. Coachen ställer många öppna frågor till de 
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andra och försöker involvera samtliga. En av deltagarna agerar under den här delen 
avvikande medan den tredje kommenterar och inflikar. Alla håller med och bekräftar 
varandras kommentarer och ingen av deltagarna motsätter sig de idéer och förslag 
som dyker upp. Deltagare B22 som utsåg sig själv till coach blir även vald av de 
andra deltagarna till ledare i experimentet. Under resterande delar fram tills ö 
nummer fyra (Idémanagement), självorganiserar teamet sig efter ledaren och under 
hela experimentet förhåller teamet till modellens struktur. Under plattformen 
Idémanagement pratar nästan alla i mun på varandra och bekräftar även varandras 
idéer.  
 
“Ja vad smart, och då skulle vi även kunna..” - Deltagare B23 
 
Deltagaren som var avvikande i början tog under resterande delar ledarrollen och 
kom med flera unika åtgärder till de problem och svårigheter som kom upp gällande 
brons utformning. Alla deltagare samarbetade och lyssnade på varandra och under 
steg fyra, fem och sex uppstod det en lyhördhet i kombination med ett lugn som 
gjorde att teamet presenterade en stabil bro under den satta tidsramen. Vid 
diskussionen med det blå teamet lades stor vikt på den klarhet de utvecklat innan 
de började och på att fokus låg där det skulle vilket effektiviserade arbetet. 
 
“Vi hade ju en väldigt klar bild innan vi började” - Deltagare B21 
 
Deltagarna ansåg att modellen med fördel skulle kunna användas om det fanns tid 
för att tänka efter och stanna upp. De uttryckte att de oftast “bara kör på” i sitt 
arbete. De kände även att de fick bidra lika mycket och att deras inputs blev 
uppmärksammade.  
 
“Jag känner att jag antog en helt annan roll än den jag sa att jag skulle anta, man lär känna 
sig själv” - Deltagare B23 
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Kapitel 5 – Analys 
 
Analysen nedan är en jämförelse mellan de fyra experimenten och dimensionerna 
presenterade under “teori”. Först ställs experimenten mot de dimensioner som 
författarna till studien tagit fram före experimenten. Detta ställs sedan mot 
dimensionerna som lokaliserats utifrån ett tolkande av den insamlade empirin efter 
experimenten. Involverat i texten jämförs även experimenten och företagen med 
varandra. Kapitel 5 avslutas med ett kort resultat av analysen för att sedan gå vidare 
i en diskussion.   

5.1 Dimensioner framtagna före experiment 
 
Arbetsgrupper  
 
Enligt Leonard och Swap (2005) är det svårt att uppnå Creative abrasion (variation av 
kreativa idéer) när personer är omgivna av likasinnade individer och menar på att 
förutsättningarna för en kreativ arbetsgrupp ökar genom att mixa olika etniciteter, 
erfarenheter och personligheter. Att förutsättningarna förändras håller Baer m.fl 
(2008) med om, och menar på att en sådan samordning även ökar engagemanget i 
grupper. En gemensam nämnare för alla deltagare i de olika teamen på respektive 
företag var att alla förutom en var kvinnor och att deltagarna som arbetat längst på 
respektive företag tog ledarrollen i båda 6δ-teamen.   Åldersspannet var bredare i 
6δ-teamet i experiment 1 och erfarenheterna till varandra ställde sig olika i 
jämförelse med 6δ-teamet i experiment 2 där åldrarna och arbetad tid på företaget 
stod närmare varandra. Deltagarna i 6δ-teamet i experiment 1 hade arbetat 
betydligt längre med varandra än deltagarna i 6δ-teamet i experiment 2 och hade 
också en mer avslappnad inställning till uppgiften och mot varandra.  
 
Alla team lyckades med att organisera sig och bygga en bro, men enligt empirin 
ställde dem sig olika till arbetsprocessen och 6δ-modellen i allmänhet. 6δ-teamet i 
experiment 1 hoppade över flera delar i modellen och under tiden såg man 
tendenser hos 6δ-teamet i experiment 1 att vilja börja arbeta snarare än att 
idégenerera och reflektera. 6δ-teamet i experiment 2 följde modellens olika delar 
under hela experimentet och lyckades också presentera en stabil och lång bro. 
Detta team tog till vara på stegen i modellen och uttryckte under diskussionen att 
modellens steg kändes som viktiga då den tillgav effektivisering i slutskedet av 
processen. 6δ-teamet i experiment 1 uttryckte inte samma positivitet till modellen 
och berättade att dem kunde samarbeta och organisera sig utan stegen.  
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Främjande faktorer för gruppkreativitet 
 
Från diskussionen med varje team framkom det att båda 6δ-teamen lät samtliga 
deltagare komma fram vilket gjorde så att alla kände sig sedda och betydelsefulla i 
processen. De fria teamen uttryckte inte detta vid diskussionerna. Dessa team hade 
svårare med att få med samtliga i processen och hade en självutnämnd ledare och 
en avvikande deltagare i respektive team. Avvikande positioner som valde att inte 
delta i samma utsträckning som de andra deltagarna var här en gemensam röd tråd 
för de fria teamen.  Enligt Backström och Söderberg (2015)  leder diskussioner och 
lyhördhet till varandras idéer till att deltagarna i större utsträckning känner sig sedda 
och betydelsefulla i processen. Forskarna menar på att ett sådant samarbete kan ge 
upphov till vidare synsätt och fler idéer. De fria teamen fick efter halva tiden byta idé 
och upplevde tiden som var kvar som en stressande faktor. I jämförelse med 6δ-
teamen hade de fria teamen svårare med att involvera samtliga i processen.  
 
The compensatory control theory  
 
The compensatory control theory (Friesen m.fl., 2014) bekräftar de fria teamens 
frustation till uppgiften när både hjälpmedel som samarbete inte gick så bra som 
dem hade tänkt. Deltagarna i de fria teamen sattes i en okontrollerad miljö, vilket 
flera deltagare uttryckte som stressande. Enligt teorin förknippas även kontroll med 
positiva känslor och i de fria teamen uppstod det betydligt mer irritation och 
meningsskiljaktigheter än i 6δ-teamen. 
 
En annan intressant aspekt var att 6δ-teamet i experiment 1 valde att hoppa över 
delar i 6δ-modellen samt såg flera delar i modellen som omotiverade. Detta team 
valde att köra på den första idén som dök upp, medan 6δ-teamet i experiment 2 
valde att diskutera till antalet fler idéer. Teorins ståndpunkt säger att människan 
väljer att söka struktur i något annat när han/hon känner sig hotad (Friesen m.fl., 
2014). 6δ-teamet i experiment 1 valde att inte luta sig mot modellen, utan litade på 
varandras kompetenser och tidigare erfarenheter. 6δ-teamet i experiment 2 valde att 
söka struktur i modellen efter en genomgång av varandras styrkor. 6δ-teamet i 
experiment 2 uttryckte också en högre positivitet till modellen under diskussionen 
än 6δ-teamet i experiment 1. Deltagarna i experiment uttryckte en vana vid ett visst 
arbetssätt där ordet slängs ut i den lilla arbetsytan, medan deltagarna i experiment 2 
uttalade sig om en strukturerad och kontrollerad arbetsmiljö.  
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5.2 Dimensioner framtagna efter experiment 
 
Gruppkohesivitet 
 
Gruppkohesivitet märktes tydligt i de fria teamen då båda sammanslöt sig kring den 
första tilltalade idén och vidareutvecklade eller funderade inte över idé 2, 3 eller 4. 
Enligt Leonard och Swap (2005) syftat begreppet till människans flockbeteende och 
behov av att bli accepterade av andra. Detta visade sig även i att samtliga deltagare 
i dessa team bekräftade varandras idéer i väldigt stor utsträckning, vilket kan 
förklaras genom begreppet groupthink. Gruppkohesiviteten reducerades betydligt i 
6δ-teamet i experiment 2 när dem följde modellens olika delar som innebar 
vidareutveckling och diskussioner om varandras idéer. 6δ-teamet i experiment 1 som 
valde att hoppa över flera delar i modellen gjorde på samma sätt som de fria 
grupperna, hoppade över idé 2, 3 och 4 däremot behövde de inte byta idé. 
Deltagarna i experiment 1, som hade arbetat längre på företaget och tillsammans 
hade i jämförelse med deltagarna i experiment 2 en tendens att i större utsträckning 
bekräfta varandras idéer och personligheter. Teamen i experiment 1 hade färre antal 
idéer och självorganiserade sig inte på samma sätt som teamen i experiment 2.  
 
Auktoritet/Hierarki  
 
I båda 6δ-teamen tog den äldsta deltagaren ledarrollen, det var också dem som 
arbetat längst på företagen. Däremot var det enbart 6δ-teamet i experiment 2 som 
ansåg att det var viktigt med en positionshavare. Ingen av ledarna i respektive team 
uttryckte kontroll över de andra deltagarna i teamen, vilket är vanligt för hierarkiska 
makthavare att göra (Frauendorfer m.fl., 2015;Daft & Lewin, 1993).  
 
6δ-modellen erbjuder deltagarna att välja mellan en förutbestämd maktposition, 
ingen alls eller samma (Backstörm & Söderberg, 2015), medan arbetsgrupper idag 
strävar efter att samtliga deltagare ska erhålla identisk auktoritet och status.  
(Frauendorfer m.fl., 2015; Tidd & Bessant, 2013; Leonard & Swap, 2005). För 6δ-
teamet i experiment 2 föll det dock naturligt med en auktoritet. (Frauendorfer m.fl., 
2015;Daft & Lewin, 1993). Två av deltagarna i det fria teamet i experiment 2 tog 
rollerna som ledare, dessa hade arbetat längre på företaget än den avvikande 
deltagaren. Ledaren i det fria teamet i experiment 1 tog det första initiativet som ett 
övergripande mål och försökte ge det andra utrymme för vidare tankar. En intressant 
aspekt är att maktpositionen automatiskt överfördes till en annan deltagare under 
de senare delarna av experimentet i 6δ-teamet under experiment 2. Detta hände 
inte i något av de andra teamen.  
 



 

 31 

5.3 Resultat  
 
Analysen visar att teamen tog till sig modellen på olika sätt samt att det uppstod 
frustation och irritation i båda fria teamen som utförde uppgiften utan struktur. 
Struktur var också en dimension som författarna till studien tagit fram före 
experimenten vilket alla fyra experiment bekräftar som en påverkande faktor till 
självorganiseringen. Det som båda experimenten har gemensamt är att hierarki och 
makt utfördes av deltagarna som arbetat längst på respektive företag, däremot var 
det enbart 6δ-teamet i experiment 2 som demokratiskt valde en makthavare. Team 1 
arbetade på ett litet företag där ordet ofta slängs ut i luften, team 2 upplevdes 
överlag som mer strukturerade och arbetar också på en betydligt större arbetsplats 
där just organisering och strukturerat arbete styr dagarna. Ett viktigt resultat är att 
team 2 följde modellens olika delar vilket resulterade i ett större engagemang och 
en högre effektivisering.    
 

5.4 Diskussion 
 
Resultatet visar en skillnad mellan de två 6δ-teamens sätt att ta till sig 6δ-modellen. 
Team 1 använde modellen men lutade sig inte mot den i samma utsträckning som 
team 2. Team 1 visade en starkare gruppkultur då de föll sig naturligt för dem att 
luta sig mer mot varandra än mot modellen. Team 2 följde däremot modellen på ett 
exemplariskt vis och det blev därför en jämnare fördelning mellan deltagarnas 
engagemang. Deltagarna i team 2 jobbar på ett större företag än team 1 vilket kan 
vara en anledning till att de var mer mottagliga för modellen eftersom de inte 
arbetat ihop lika intensivt samt att de sedan tidigare var vana vid att arbeta mer 
strukturerat. En annan bidragande faktor till detta skulle kunna vara att 
åldersspannet var jämnare i grupp 2 och en självklar “äldsta ledare” inte var lika lätt 
att identifiera. För att få ytterligare klarhet i frågan skulle fler experiment behöva 
utföras, förslagsvis på flera team verksamma inom ett enda stort företag. Detta för 
att resultaten ska bli jämförbara i större utsträckning än i den aktuella studien.  
 
Resultatet visar ingen tydlig skillnad mellan utgången av experimenten (längden på 
bron) men av empirin kan andra relevanta faktorer utläsas. Som sagt bidrog 6δ-
modellen till ett jämnare engagemang hos deltagarna, detta då den anammades 
korrekt. Samtliga kompetenser togs tillvara på ett bättre sätt, även om det som 
diskuterades i början inte alltid blev det som skedde i ett senare skede så är det i 
allra högsta grad möjligt utläsa ett större lugn inom grupperna som fick en struktur. 
För att göra resultatet mer greppbart i ett arbetslivssammanhang där det inte 
handlar om att bygga en bro mellan två bord kan det tas stöd i diskussionen med 
deltagarna. I diskussionen framkom att deltagarna skulle kunna tänka sig att använda 
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modellen, om det fanns mer tid och när det handlar om ett projekt som löper över 
längre tid. Det tar alltid tid att förändra ett arbetssätt eller en vana och för att kunna 
se om den tiden det tar att implementera 6δ-modellen på ett företag lönar sig på 
längre sikt skulle en ide´ vara att jobba med modellen på en djupare nivå inom ett 
och samma företag som tidigare föreslagits. Detta för att ha möjlighet att lokalisera 
för och nackdelar som inte visar sig direkt. Troligt är att 6δ-modellen inte skulle visa 
några förbättringar rent resultatmässigt hos företag på arbetsmarknaden idag. Men 
med tanke på innovation och kreativitetens roll som för närvarande sjuder i höjden, 
kan det finnas fördelar med att anamma 6δ-modellen, eller motsvarande struktur för 
självorganisering. För att gå tillbaka till stämningen hos experimentteamen var de 
fria teamen mer ängsliga och en större friktion mellan deltagarna var tydlig. Genom 
att se detta ur ett långsiktigt perspektiv i arbetslivet, och med hänsyn till den stress 
som finns i dagens samhälle, finns det vinning i att lägga tid på en struktur. En 
minskad friktion och ängslighet hos deltagare i ett team skulle på lång sikt kunna 
bidra till minskad sjukskrivning, minskad personalomsättning och ett effektivare 
arbetsklimat.  
 
Något som kan diskuteras är hur lätt det är att förändra kulturen i ett team? Skulle 
6δ-modellen vara effektivast då den implementeras hos företag som är i en 
rekryteringsfas och alla medarbetare kommer börja arbetet från noll?  
 
Bidraget i uppsatsen finns i en ökad förståelse för strukturer och team, men också i 
en kartläggning av 6δ-modellens acceptans på arbetsmarknaden. Förslagsvis skulle 
skaparna av 6δ-modellen kunna modifiera sitt verk för att göra den ännu mer 
mottaglig på arbetsmarknaden. Detta skulle kunna göras genom att minska antalet 
öar i modellen och tydligare förklara vikten av dessa så att deltagarna aldrig tappar 
engagemanget och förståelsen för varför varje del är betydelsefull. I ett skede då 
modellen förhoppningsvis implementeras på företag, skulle det vara fördelaktigt 
med någon form av pedagogisk grafisk lösning, som en kortfilm eller en plansch.  
 
Den aktuella forskningen har ställt sig i linje med den tidigare då utkomsten av 
experimenten inte visat någon tydlig skillnad. Vidare förhållanden är inte jämförbara 
då de två studierna tagit två olika ansatser och analyserats på olika sätt. Mer om 
detta under metoddiskussion.  
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5.4.1 Metoddiskussion  
 
Metoden som författarna till studien valt att använda sig av har medfört både för- 
och nackdelar. Med tanke på att studien var tidsbegränsad till lite över en månads 
arbete var det en nödvändighet att göra experimentet på enbart två företag. För att 
öka möjligheten för ett jämförande perspektiv samt graden av tillförlitlighet använde 
sig författarna till den aktuella studien samma experimentdesign som Backström och 
Söderberg (2015), och genom att dela upp dessa företag i fyra olika team vilket 
resulterade i fyra experiment, ökade det vetenskapliga värdet. Om fler företag hade 
ställt upp i experimentet hade det insamlade materialet antagligen blivit för stort i 
relation till den bestämda tidsramen. Författarna ställer sig positiva till valet av två 
företag, även fast ett kompletterande angreppssätt som enskilda intervjuer och 
observationer hade kunnat tillföra mer användbar data på enbart ett företag, ses 
valet av metod som ett lyckat alternativ i förhållande till vad som avsågs att studera. 
Författarna är medvetna om att ytterligare företag och experiment möjligtvis hade 
ökat graden av generaliseringsbarhet samt ett djupare perspektiv på 6δ-modellen, 
detta kunde inte genomföras på grund av tidsbrist. Det hade varit intressant att låta 
team verksamma inom skiftande yrkeskategorier och med olika arbetssätt få 
använda sig av 6δ-modellen under en längre period, samt testa modellen på fler 
företag, detta hade författarna till studien implementerat i metoden vid en fortsatt 
forskning. För att kunna inbringa ytterligare fördjupning på modellen hade valet av 
uppgift kunnat vara närmare företagets arbetsuppgifter. För att ett sådant 
experiment ska kunna bli möjligt krävs det att få tillgång till företaget under en 
längre period för att kunna uppmärksamma det valda arbetssättet. 
 
Författarna anser att de uppvisat viktiga och intressanta resultat till Backström och 
Söderberg och ställer sig därför positiva till valet av en kvalitativ ansats där känslor 
och agerande från deltagarna utgör en central del av uppsatsen och bidrar med 
perspektiv som tidigare inte har studerats. Den aktuella studien kan på grund av det 
valda angreppssättet och med hjälp av deltagarnas uppvisande agerande, både 
individuellt som mot varandra bidra med ett viktigt tolkningsperspektiv som 
forskarna kan fördjupa sig i och studera vidare.  
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Kapitel 6 - Slutsats 
 
Resultatet visar att de två teamen som fick en struktur i form av 6δ-modellen tog till 
sig den olika. Det av dessa team som anammade och använde sig av modellen i 
arbetet, hade också en positivare upplevelse av denna. Friktionen mellan deltagarna 
var också minimal i detta team. Stämningen i de ”fria” grupperna var genomgående 
vassare eftersom att det var upp till var och en att anta sin roll i situationen.   Den 
första faktorn som med fördel uppmärksammas vid en eventuell implementering av 
6δ-modellen i arbetslivet är därför engagemang. Den andra faktorn är tid. Detta 
med stöd i insikten om modellens långsiktiga fördelar vad gäller den friktion och 
effektivitet som diskuterats i diskussionskapitlet. Den tredje och sista faktorn är 
teamkultur. Denna faktor uppmärksammas med fördel eftersom 6δ-modellen har 
potential till att neutralisera en sådan, men bara om den anammas med 
engagemang och under en passande tidsram, vidare är de tre faktorerna alltså 
beroende av varandra.  

6δ-modellen innehar potential till att fylla en funktion i arbetslivet. För att se till 
resultatet (i detta fall broarnas längd), sågs ingen större skillnad. För att se till 
arbetslivet och ett långsiktigt arbete i innovationens tecken, avslutas denna uppsats 
med en hypotes för vidare forskning; 

 
”6δ-modellen kan, om den anammas och följs, bidra till långsiktiga fördelar för team 
i arbetslivet. Genom att balansera och effektivisera arbetet kan man genom 
modellen minska stress, friktion mellan deltagarna, se till att alla deltagarnas 
potential kommer till sin fulla rätt samt uppväga påfrestningen gentemot 
organisationens resterande delar som samarbetet med andra team och 
arbetsmiljön”.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 35 

Källförteckning  
 

Andersson, N., Potocnik, K., & Zhou, J. (2014). Innovation and creativity in 
organizations: A state-of-the-sicence review, prospective commentary, and 
guiding framework. Journal of Management 40, 5, 1297-1333. 

 
  
Backström, T., & Söderberg, T. (2015). Group creativity and work process 

structure: Presented at The XXVI ISPIM Conference- Shaping the Frontiers of 
innovation Management, Budapest, Hungury. 

 
 
Baer, M., Oldham, G., Jacobsohn, G., & Hollingshead, A. (2008). The personality 

composition of teams and creativity: The moderating role of team creative 
confidence. Journal of Creative Behavior 42, 4, 255-282. 

 
 
Bissola, R., & Imperatori, B. (2011). Organizing individual and collective 

creativity: Flying in the face of creativity clichés. Creativity and innovation 
Management 20, 2, 77-89. 

 
  
Bryman, A. (2011), Samhällsvetenskapliga metoder. (2:a uppl.). Malmö: Liber AB. 
 
  
Coghlan, D., & Brannick, T. (2014). Doing Action Research in your Own Organization, 

4th ed. London: Sage. 
 
 
Daft, R.L., & Lewin, A. Y. (1993). Where are the theories for the “New” 

organizational forms?  An editorial essay. Organization Science 4, 4, 1-6. 
 

 
Dollinger S.J., Dollinger S.M.C., Centeno L. (2005). Identity and Creativity. 

Identity: An International Journal of Theory and Research 5, 315–330. 
 
 

 Forslund, M. (2013). Organisering och ledning 2:2. Stockholm: Liber AB. 
 



 

 36 

Frauendorfer, D., Schmid Mast, M., Sanchez-Cortes, D., & Gatica-Perez, D. 
(2015). Emergent Power Hierarchies and Group Performance. International 
Journal of Psychology 50, 5, 392-396. 

 
 
Friesen, J., Kay, A., Eibach, R., & Galinsky, A. (2014). Seeking structure in social 

organization: Compensatory control and the psychological advantages of 
hierarchy, Journal of Personality and Social Psychology 106, 4, 590-609. 

 
 
Goncalo, J., & Staw, B. (2006). Individualism - Collectivism and group creativity. 

Organizational Behavior and Human Decision Processes 100, 96–109. 

Grant, A., & Ashford, S. J. (2008). The dynamics of proactivity at work. Research in 
Organizational Behavior 28, 3-34. 

 
  
Hazy, J. K., & Backtröm, T. (2013). Human interaction dynamics (HID): An 

emerging paradigm for management research. Emergence: Complexity & 
Organization Science 17, 484-500. 

 
 
Janssen, O., & Huang, X. (2008). Us and Me: Team identification and individual 

differentiation as complementary drivers of team members' citizenship and 
creative behaviors. J. Manage 34, 1, 69–88.  

 
 
Kim, M., & Shin, Y.(2015). Collective efficacy as a mediator between cooperative 

group norms and group positive affect and team creativity. Springer 
Science+Business Media, New York 32, 693-716. 

 
  
Kratzer, J., Leenders, R. T. A. J., & van Engelen, J. M. L. (2006). Managing 

creative team preformance in virtual enviorments. An empirical study in 44 
R&D teams. Technovation 26, 42-49. 

 
  
Leonard. D., & Swap, W. (2005).  When Sparks Fly-harnessing the power of group 

creativity, Harvard business review press: USA. 
 

Mumford, M., & Simonton, D. (1997). Creativity in the workplace: People, 
problems, and structures. Journal of Creative Behavior 31, 1, 1-6.  



 

 37 

Nijhof, A., Krabbendam, K., & Looise, J. C. (2002). Innovation through 
exemptions: Building upon the existing creativity of employees. Technovation 22, 
675-683. 

 
  
Saad, G., Cleveland, M., & Ho, L. (2015). Individualism-collectivism and the 

quantity versus quality dimensions of individual and group creativity 
performance. Journal of Business Research 68, 578-586. 

 
  
Tang, H.K. (1998). An intergrative model of innovation in organizations. 

Technovation 18, 297-309. 
 
 
Tidd, J., & Bessant, J. (2013). Managing innovation – Integrating technological, market and 

organizational change, upplaga 5. United Kingdom: John Wiley & Sons inc. 
 
 
Vetenskapsrådet. (2002). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
 
Xu, Q., Chen, J., Xie, Z., Liu, J., Zheng, G., & Wang, Y. (2007). Total Innovation 

Management: a novel paradigm of innovation management in the 21st century. 
Journal of Technology Transfer 32, 9-25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 38 

Bilaga 1 – Översikt brobygge 
 
Experiment 1  
 
Team röd 74cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team blå 57cm 
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Experiment 2 
 
Team röd 62cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Team blå 67cm 
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Bilaga 2 – Enkät  
 
 
Grupp:   Röd            Blå 
  
  
  
Kön:         Man           Kvinna 
  
  
  
Ålder  ______________________________________ 
  
  
  
  
Yrkestitel _____________________________________ 
  
  
  
Högst avslutad utbildning _________________________ 
  
  
  
Hur länge har du varit en del av den aktuella arbetsgruppen?  
___________år 
	   
 
 
 
 
 
 
 
  


