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Sammanfattning 

 

I en alltmer komplex omvärld ökar behovet av samarbetsskicklighet. 

Kunskapsintegration anses vara ett viktigt fenomen när grupper samarbetar för att 

prestera bättre och arbeta effektivt vid mötet av nya behov och problem. Grupper 

uppnår kunskapsintegration då deltagarna på en optimal nivå utbyter kunskap med 

varandra, eftersom gruppen då utnyttjar sin fulla kunskapspotential till att finna nya 

lösningar. Den rådande gruppdynamiken blir därmed avgörande för gruppens 

prestationsförmåga. En person som har ett särskilt ansvar för gruppens kollektiva 

arbete är gruppledaren. Huruvida ledare faktiskt agerar för att främja 

kunskapsintegration är därför centralt i den här uppsatsen.  

 

Syftet med studien är att undersöka ledarageranden i förhållande till de 

gruppbeteenden som kan antas främja eller förhindra kunskapsintegration. Vi har valt 

att fokusera på arbetsprocessen i en undersökning som går ut på att observera ledaren 

för en grupp som tilldelas en uppgift, där deltagarna tillsammans ska lösa ett 

problem. Vi observerade tre grupper på sex personer vardera där en av deltagarna 

utsågs till ledare genom lottdragning. Processerna dokumenterades med hjälp av 

filminspelning.  

 

Vi har använt oss av teorier för att kunna identifiera gruppbeteenden som kan antas 

främja och förhindra kunskapsintegration. Med hjälp av teorierna skapade vi en egen 

beteendetabell att ta stöd av i våra observationer och i vår analys. För att ytterligare 

undersöka ledarens roll i observationsgrupperna har vi använt oss av 

ledarskapsteorier. I analysen gick vi först igenom händelseförloppen i filmerna, för 

att sedan kunna urskilja de beteenden som stämde överens med vår beteendetabell. 

Därefter specificerade vi ledarens ageranden i förhållande till dessa. 

 

Resultaten av studien visade att ledarskapet tycks anpassa sig mycket utefter 

följarskapet och därmed dynamiken i gruppen och därför identifierade vi inga 

gemensamma nämnare för ledarageranden i grupperna. Följarskapet i grupperna 

varierade stort och därför agerade också ledarna på olika sätt. Resultaten gav oss 

även en oförmodad slutsats som visade att grupper där fler deltagare känner till 

varandra sedan tidigare hade svårare att anta beteenden som kan antas främja 

kunskapsintegration. Detta ledde därför till att ledarens agerande blev svårt att 

bedöma. 

 

Nyckelord: Organisation, gruppdynamik, kunskapsintegration, gruppledare, 

beteende 

 

 

 



 

Abstract 

Effectiveness and performance in groups are largely dependent on how group 

members manage to share their individual knowledge with each other. When group 

members share and combine their individual knowledge at an optimal level in order 

to find new solutions, they achieve knowledge integration. In this thesis, we examine 

how group leaders act to encourage knowledge integration. An observational study 

was used to evaluate how leaders in three different groups act when solving a group 

task. We focused on the leaders’ actions in relation to group behaviours that would 

promote and prevent knowledge integration. With support from theories, we created 

a behaviour model to help us identify a set of relevant behaviours. We also supported 

our analysis with leadership theories. The results showed us that leaders’ actions 

were to a great extent dependent on the current followership and dynamics of each 

group. Another result was that group members who were familiar with one another 

before entering the group, had more difficulties in adopting behaviours that would 

promote knowledge integration. This meant that the leader did not come to terms 

with the leadership in order to promote knowledge integration. 

 

Keywords: Organization, group dynamics, knowledge integration, group leader, 

behaviour 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

År 1961 misslyckades den amerikanske presidenten John F. Kennedy med 

grisbuktsinvasionen, ett försök att avsätta den kubanske ledaren Fidel Castro. Kennedy 

undrade i efterhand hur hans team hade kunnat göra en sådan felbedömning.  

 

Janis (1989) klassade de faktorer som ledde Kennedy och hans medarbetare till 

misslyckandet. Han konkluderade att Kennedy och hans arbetsgrupp föll offer för några 

typiska gruppbeteenden, som bidrog till att optimering och prestation brast. Gruppen 

trodde sig vara osårbar, de ignorerade konsekvenser av sitt agerande och bortförklarade 

de uppenbara varningssignalerna som de stötte på. De idéer som avvek från gruppens 

samsyn censurerades, detta ledde i sin tur till att eventuella ifrågasättanden i gruppen 

möttes av motstånd. Det här är ett typiskt exempel på en förödande konsekvens som 

uppstår när en grupp inte kan samspela optimalt. Exemplet innebar en stor fara för 

samhället under Kennedys tid och problematiken kring fenomenet är än idag aktuellt. 

Detta betonar vikten av gruppdynamik och hur individers interagerande med varandra 

inom grupper kan ha stor påverkan både för uppgiften och omvärlden.  

 

Det var inte bara under Kennedys tid som gruppers beteenden ledde till komplexitet, 

olika gruppbeteenden kan även idag vara en bidragande faktor till samhällets 

utmaningar. Faktum är att vårt alltmer utvecklade samhälle idag innebär ännu mer 

komplexitet. Detta för att våra kunskaper ständigt avanceras vilket ökar behovet och 

existensen av specialister, vilket i sin tur kräver mer koordinering och samarbete 

(Runsten & Werr, 2016). I dagens samhälle samverkar oerhört många olika specialister 

för att få vardagen att fungera utan problem. Exempelvis finns det alltifrån trafikledare 

och bärgare, till tågchaufförer och bussmekaniker som ser till att vägnätet fungerar så att 

en person kan ta sig till sitt arbete utan svårigheter. Detta har inte alltid har funnits 

tillgängligt i vår omgivning. Vi lever med andra ord i ett föränderligt samhälle som 

ständigt testar vår förmåga att möta nya problem och som kräver alltmer 

samarbetsskicklighet. Enligt Tsoukas (1996) är det av just denna anledning som 

organisationer i allt högre grad kan betraktas som distribuerade kunskapssystem.  

 

Vidare menar Tsoukas (1996) att organisationer använder kunskap i en sådan 

omfattning att det är svårt för en enskild individ att överblicka, eller på förhand säga 

vilken typ av kunskap som kommer att behövas för att lösa uppgiften. Därför blir 

förekomsten till ett sådant utbyte av kunskap alltmer viktig för organisationers 

framgång. Ett optimalt utbyte av kunskap kallas kunskapsintegration. Denna typ av 

interaktion mellan människor kan ses som en lärandeprocess (Edmondson, 1999). 

Denna lärandeprocess består av ständigt tolkande, vilket är viktigt för att få en 

gemensam förståelse av en organisations syfte, mål och vision. En gemensam förståelse 

är i högsta grad nödvändig för att en grupp ska lyckas med sina uppgifter. Grant (1996) 

hävdar att detta behov av interaktion mellan individer kommer att fortsätta växa. Detta i 

och med att organisationers verksamheter blir mer komplexa i takt med en 

expanderande, osäker och oförutsägbar omvärld.  
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En av anledningarna till Kennedys och hans arbetsgrupps misslyckande kan bland annat 

ha berott på bristen av kunskapsintegration mellan gruppdeltagarna. Okhuysen och 

Eisenhardt (2002) menar att deltagare i en grupp var och en bär på individuell kunskap. 

För att deras egenskaper och vetskap istället ska kunna integreras tillsammans med 

resten av gruppen behöver den omvandlas och uppnå en form av kollektiv nivå. När ett 

sådant utbyte av kunskap sker skapas det som tidigare benämnts som 

kunskapsintegration. Gruppen får då mer kunskap att arbeta med och blir mer flexibel. 

Detta kan särskilt kopplas till den rådande dynamiken i gruppen. Beroende på hur 

gruppdynamiken är kommer alltså kunskapsutbytet fungera mer eller mindre bra i 

gruppen. Ju bättre gruppdynamiken är, desto mer optimerat kommer kunskapsutbytet att 

bli.  

 

Begreppet “gruppdynamik” sägs ha formats av den tyske socialpsykologen Kurt Lewin. 

Lewin (1943) menade att det är meningslöst att försöka skapa en bättre värld utan en 

djupare förståelse för grupper. Gruppdynamikens koppling till grupper belyser i sin tur 

vikten av kunskapsintegration. Detta eftersom kunskapsintegrationen ger stor påverkan 

för hur gruppen kommer kunna lösa uppgifter som de ställs inför i processen att uppnå 

sitt gemensamma mål. Okhuysen och Eisenhart (2002) menar att grupper med hög 

kunskapsintegration också har en förmåga att lösa krångliga utmaningar och därmed 

prestera bättre.  

 

Med andra ord kan det vara avgörande för organisationer att kunna integrera kunskap i 

grupper för sin egen överlevnad och framgång. Detta kan, som tidigare påvisat i 

Kennedys fall, leda till katastrofala samhällskonsekvenser när en grupp ger efter för en 

dynamik som präglas av typiska gruppbeteenden. Det är då kunskapsintegrationen inte 

fungerar. Sammanfattningsvis har gruppdynamiken en stor påverkan på kunskapsutbytet 

som i sin tur leder till en grupps prestationsförmåga. 

1.2 Problematisering 

Det finns flera olika verktyg för organisationer att använda för att integrera kunskap. 

Dessa verktyg kan betraktas som enklare mekanismer där behovet av kommunikation 

inte blir lika stort (Runsten & Werr, 2016). Exempel på sådana integrationsmekanismer 

är regler, rutiner och policyer. Sådana verktyg underlättar för berörda i organisationen 

genom att skapa en förståelse för ansvarsområden och kunskap som samlats från olika 

specialister. Runsten och Werr (2016) menar vidare att själva interaktionen som sker 

face-to-face mellan individer, vilken vi talar om i denna uppsats, krävs när mekanismer 

såsom regler och policyer inte längre är möjligt att använda sig av. Detta är med andra 

ord lösningen att ta till när en grupp stöter på helt nya problem, samt ett allt viktigare 

komplement till regler och policyer när organisationer stöter på uppgifter som är 

komplexa. Grant (1996) påvisar att organisationer blir alltmer komplexa och stöter på 

denna sortens problem i större utsträckning vilket ökar behovet av kunskapsintegration 

mellan individer.  

 

En person som har en påtaglig roll för hur grupper kan styras i rätt riktning är 

gruppledare. Det ligger även i gruppledarens intresse att gruppen presterar så bra som 

möjligt. Davis, Laughlin och Komorita (1976) hävdar att ledare för grupper kan ha stort 

inflytande på gruppdynamiken. För att uppnå kollektiv interaktion i en grupp vid 

beslutsfattande kan gruppen ha stor hjälp av någon form av struktur, vilket kan nås med 
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en ledares hjälp. Så hur kan gruppledare agera för att garantera att grupper integrerar 

kunskap? Hur kan gruppledare undvika att grupper hamnar i en dynamik som inte ger 

utrymme för kunskapsutbyte?  

 

För att kunna besvara detta behövs en identifiering av vilka typiska beteenden i en 

grupp som kan antas förhindra att ett kunskapsutbyte kan äga rum och som ledare kan 

behöva hantera. Gruppfenomen som dessutom kan antas främja kunskapsutbytet 

behöver också identifieras för att undersöka ledarens roll och påverkan i sammanhanget. 

Huruvida ledare styr sitt ledarskap och förhåller sig till sådana typiska beteenden kan 

därför vara avgörande för resultat och prestation. Ledares agerande vid 

kunskapsintegration är därför relevant att undersöka och kan tjäna som inspiration till 

gruppledare i organisationer generellt, eftersom vi vet att kunskapsintegration bör 

främjas i problemlösningssituationer. 

1.3 Problemformulering 

 

Hur agerar ledare för grupper för att främja kunskapsintegration vid problemlösning? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur ledare för grupper agerar i situationer där 

kunskapsutbyte är grundläggande för att lösa en uppgift. Avsikten är att studien ska 

kunna inspirera gruppledare i organisationer till hur de ska, eller inte ska, agera 

gentemot sina medarbetare för att främja kunskapsintegration.  

 

För att ta reda på det kommer vi att genomföra en observationsstudie. Studien går ut på 

att observera olika grupper när de ställs inför en gruppuppgift som ska lösas 

tillsammans, där fokus kommer ligga på ledarens agerande. För att kunna lösa uppgiften 

effektivt krävs att kunskapsutbyte ständigt sker mellan gruppdeltagarna. Utifrån 

uppgiftens komplexitet kan vi undersöka om vi finner mönster eller gemensamma 

nämnare i ledarnas ageranden som influerar olika beteenden hos gruppdeltagarna. Det vi 

väljer att fokusera på i första hand är ageranden under arbetsprocessen, vi lägger alltså 

inte vikt på resultatet av uppgiften. 
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2 Teori 

Teoridelen inleds med ett förtydligande avsnitt om kunskapsintegration. Därefter tas 

relevanta teorier upp som kan kopplas till beteenden som både kan antas främja och 

förhindra kunskapsintegration i grupper. Vi har också valt att lyfta teorier om ledarskap 

då fokus ligger på ledarnas agerande i förhållande till sådana beteenden.  

2.1 Vad är kunskapsintegration? 

Kunskapsintegration är det fenomen som uppstår då enskilda deltagare i en grupp 

utbyter och kombinerar sina individuella kunskaper på ett sätt som gör gruppen mer 

effektiv. Detta gör även gruppen kapabel att nå högre prestationer (Okhuysen & 

Eisenhardt, 2002). Enskilda individer kan sitta inne på viktig information som kan vara 

avgörande i en problemlösningsprocess och gruppdeltagarna kan även tolka den aktuella 

utmaningen på olika sätt. Att sådana företeelser inte kommer till ytan under 

problemlösningsprocessen kan bromsa effektiviteten. Därför behöver den kunskap som 

enskilda deltagare besitter i en grupp integreras med resten av gruppen.  

 

Däremot behöver inte ett utbyte av kunskap nödvändigtvis innebära framgång hela 

tiden. En viktig del är gruppdeltagarnas mottaglighet och förståelse för varandras 

kunskaper. Därmed spelar den rådande dynamiken i gruppen en betydande roll för hur 

kunskapsutbytet blir. Det vill säga hinder såsom ett lågt förtroende till varandra eller 

grupptryck kan uppstå och därmed begränsa utrymmet för kunskapsintegration. Ett 

bättre kunskapsutbyte innebär en annan form av interaktion. Deltagarna kan då istället 

uppnå en sådan nivå att de lyssnar till varandras kunskaper, lär sig av dessa och 

kombinerar kunskaperna med varandra för att hitta nya vägar till problemlösning. Först 

då uppstår kunskapsintegration. Gruppen har då tillgång till den sammanlagda 

kunskapsbank som varje individ är med och bidrar till och det gör att gruppen utnyttjar 

sin fulla kunskapspotential. Ett viktigt steg för kunskapsintegrationsprocessen är alltså 

själva kunskapsutbytet, men det är när kunskapsutbytet uppnår en form av kollektiv 

nivå som kunskapsintegration skapas. 

2.2 Gruppbeteenden 

I kommande undersökning behöver vi ta stöd av befintliga teorier om gruppbeteenden 

för att hjälpa oss att förstå den dynamiken som uppstår i observationsgrupperna. När vi 

har en förståelse för de beteenden som kan uppstå i liknande sammanhang, kan vi 

fokusera på ledarnas agerande i förhållande till detta och se om det leder till spännande 

upptäckter. Detta innebär att vi behöver börja med att skapa en teoretisk uppfattning av 

typiska gruppbeteenden som kan influera problemlösning i gruppsammanhang. Vi har 

valt dessa för att vi anser att de alla går under liknande karaktär och att teorierna 

relaterar till området kring gruppdynamikens påverkan för kunskapsintegration. Se 

tabell 1 för en kort översikt av de beteendeteorier som kommer att lyftas.  
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Janis (1972) - 

Grupptänkande 

Listar kännetecken för grupptänkande, vilket förhindrar för 

en grupps optimala potential. Ett kännetecken är bland 

annat att tysta deltagare i en grupp kan anses hålla med om 

det som sägs i gruppen. 

Nutt (1984) - 

Ifrågasättande 

Beskriver vikten av att gruppdeltagare ifrågasätter varandra 

för att främja innovationer, prestation och effektivitet. 

Teorin belyser även att grupper i regel inte ifrågasätter 

varandra tillräckligt. 

Schweiger och 

Finger (1984) - 

Devils Advocacy 

 

Då en person i en grupp agerar genom att invända med en 

helt motsatt åsikt än den som framförts innan, kallas detta 

beteende för Devils Advocacy. Teorin framhäver att ett 

typiskt fenomen i gruppsammanhang är att gruppdeltagare 

har svårt att hantera två helt skilda åsikter. Grupper lägger 

därför ofta den första åsikten som lyfts i en grupp som en 

grund. Det blir därför irrelevant med åsikter som säger 

tvärtemot den första.  

Lucian Curs och ten 

Brink (2016) - 

Minority Dissent 

Beskriver Minority Dissent som ett viktigt fenomen för att 

främja gruppens kreativitet och kvaliteten på gruppens 

beslutsfattande. Detta innebär att en minoritet av gruppen 

öppet motsätter sig beslut, normer, ageranden eller åsikter 

som uttrycks av majoriteten av gruppen.  

Tabell 1. Teoriöversikt 

Som tidigare nämnt i bakgrunden är typiska gruppbeteenden något som kan få 

konsekvenser både samhällsmässigt och för en grupps problemlösningsförmåga. 

Psykologen Irving Janis myntade begreppet groupthink vilket vi hädanefter kommer att 

kalla för “grupptänkande”. Janis (1972) menade att grupptänkande kan inträffa när en 

grupp fattar felaktiga beslut utifrån olika former av grupptryck. Dessa beslut baseras på 

en försämrad mental effektivitet och det moraliska omdömet inom gruppen. Deltagarna 

i gruppen föredrar en sammanhållning och solidaritet framför att debattera om sina 

åsikter (Janis, 1972). Grupper vars problemlösning påverkas av grupptänkande bortser 

från alternativ och visar ansatser till irrationella åtgärder. Författaren menar att grupper 

som i synnerhet är utsatta för grupptänkande är de som delar samma bakgrund, är 

avskärmade från yttre åsikter samt inte har tydliga gemensamma regler för 

beslutsfattande. Janis (1972) listade åtta olika kännetecknen för grupptänkande vilka 

han kunde iaktta under utvecklingen av den amerikanske presidenten John F. Kennedy 

och hans medarbetares misslyckande under invasionen av Kuba; 

 

1. Deltagarna i gruppen anser sig vara osårbara och detta gör att de tillsammans utsätter 

sig för högre risker eftersom att deras höga optimism bidrar till en övertro på sig själva. 

 

2. Gruppen antar att de genom sitt agerande i olika situationer är moraliskt överlägsna 

och detta leder till att de ignorerar eventuella konsekvenser av sina handlingar. 
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3. När gruppen ställs inför varningssignaler som egentligen talar emot deras egna 

agerande bortförklaras dessa utan vidare förklaring.  

 

4. Deltagare som opponerar sig mot gruppen delas in i olika stereotyper och anses vara 

partiska, svaga, elaka, hatiska och benägna att vilja skapa konflikter. 

 

5. Tankar och visioner som inte interagerar med gruppens samstämmighet utesluts av 

deltagarna. Även om kritiska idéer och åsikter behöver lyftas är det ingen som tar tag i 

det. 

 

6. Trots att deltagarna var och en för sig har åtskilda åsikter tror gruppen att de tycker 

och tänker på samma sätt. Om en enskild deltagare är tyst och inte delar sina idéer tror 

gruppen istället att denne går med på vad som sägs. 

 

7. Om någon av gruppens enskilda deltagare ifrågasätter någon av idéerna som tas upp 

möts denne individ istället av grupptryck. 

 

8. Deltagarna hjälps åt att tillsammans skydda hela gruppen från information som är 

avvikande från gruppens normer. 

 

Dessa kännetecken behöver inte nödvändigtvis innebära att grupptänkande sker, men 

som i exemplet med den amerikanske presidenten och hans arbetsgrupp tyder 

händelserna på ett resultat av grupptänkande. Janis (1972) menar att ytterligare 

bidragande faktorer kan vara att grupper känner stor samhörighet till varandra och 

utsätts på så sätt av press vid exempelvis beslutsfattande. Gruppdeltagare som ständigt 

utsätts för press av varandra är inte lika motiverade att sakligt kunna bedöma olika 

alternativ som finns tillgängliga för dem. Istället kan grupptänkande leda till mindre 

lyckade resultat. 

 

Mindre lyckade resultat på grund av gruppens kollektiva normer menar även Nutt 

(1984) är en fälla för grupper. Nutt (1984) genomförde intervjuer med 78 olika 

organisationer som handlade om en beslutsprocess som organisationen genomfört. I 

studien intervjuades den person som varit ansvarig för projektet i vilket 

beslutsprocessen hade ägt rum. Även en medverkande individ i projektet som ansågs ha 

mest inblick i beslutsprocessens detaljer intervjuades. Detta för att få så djupgående svar 

som möjligt i hopp om att reducera förvridningar eller minnesfel i svaren. Syftet med 

intervjuerna var att identifiera aktiviteter och följden av dessa under beslutsprocessen. 

Detta för att kunna kartlägga vilka ageranden under processen som upptäcktes under 

processens gång. Nutts (1984) studie resulterade i att ledare för beslutsprocesserna ofta 

inte använde de normativa metoder som rekommenderas av forskare för att uppnå 

optimalt beslutsfattande. Istället var det vanligt att ledningsgrupper var 

uppgiftsorienterade, vilket innebar att alternativa överväganden tycktes hamna i 

skymundan. Det stora uppgiftsfokuset begränsade utrymmet för ifrågasättande i 

grupperna, vilket innebar att eventuella innovationer inte kom fram. Bristen på 

ifrågasättande påminner om Janis (1972) kännetecken för grupptänkande, där bland 

annat åsikter som strider mot gruppen skulle anses dåliga och mötas med kraftigt 

motstånd. Nutt (1984) belyser med sin studie att just ifrågasättande dock är en viktig 

indikator i gruppsammanhang för att lyckas åstadkomma effektiv problemlösning.  
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Även Schweiger och Fingers (1984) resonemang betonar ifrågasättande. Författarna 

gjorde ett laboratorieexperiment med grupper av ekonomistudenter som ställdes inför 

ett antal finansiella prognoser för ett påhittat företag. Uppgiften innebar att med hjälp av 

givna förutsättningar i form av nuvarande förhållanden, lageromsättning och 

skuldsättningsgrad komma fram till lämpliga P/E-tal (ett nyckeltal som normalt används 

för att värdera företag). Grupperna fick stöd av två experter, expert A och expert B som 

båda skulle föreställa anställda i företaget. Dessa hade helt olika åsikter om hur de 

skulle gå tillväga. Expert B ifrågasatte med andra ord expert A:s tankar och påståenden 

på olika sätt, så kallat Devils Advocacy-beteende. Resultaten av studien visade att 

experternas förslag till grupperna hade en signifikant påverkan på individernas 

omdömen. De hade svårt att förena båda experternas åsikter och kunde inte hantera de 

två olika tankesätten. Ett gemensamt mönster hos grupperna var istället att de oftast 

förlitade sig på det första förslaget de fick. Schweiger och Finger (1984) menar att det 

kan ha att göra med att den första åsikten som yttras kan framstå som “den rätta” att 

utgå ifrån för individerna och att ett ifrågasättande av detta därmed blir irrelevant. Med 

det sagt konstaterar studien att otillräckligt ifrågasättande kännetecknas som ett typiskt 

gruppbeteende, trots att ifrågasättandet kan vara av betydande vikt när det gäller 

problemlösning i grupper. Studiens upptäckter stärker både Janis (1972) och Nutts 

(1984) slutsatser om att en grupps prestationsförmåga hämmas av det kollektiva 

fenomen som uppstår i form av ett starkt motstånd att yttra meningsskiljaktigheter mot 

gruppen. 

 

Ytterligare forskare som gått under liknande kategorier i sina teorier är Lucian Curs och 

ten Brink (2016). Författarna tittade närmare på ett fenomen inom gruppdynamiken som 

påminner om både Janis (1972), Nutts (1984) samt Schweiger och Fingers (1984) 

studier, vilket kallas Minority Dissent. Det innebär att en minoritet av personer i 

gruppen, alltså en eller några få, öppet uttrycker sig att inte hålla med om gruppens 

beslut, normer, ageranden eller åsikter som uttrycks av majoriteten av gruppen. Lucian 

Curs och ten Brink (2016) menar att Minority Dissent är ett viktigt fenomen för att 

främja gruppers kreativitet och kvaliteten på gruppers beslutsfattande. Vidare beskriver 

författarna att de flesta människor upplever Minority Dissent i gruppsammanhang någon 

gång. Däremot uppfattas det ofta som en negativ prägel till gruppen då det anses störa 

den sociala harmonin. Detta leder i sin tur till brist på motivation hos gruppdeltagarna 

att uttrycka sina meningsskiljaktigheter. 

 

Lucian Curs och ten Brink (2016) utförde ett experiment på 265 studenter som var 

organiserade i 75 grupper, varav 37 av dessa grupper manipulerades till vad forskarna 

kallar för avvikande tänkande. Författarna använde sig av kortare videoklipp och 

övningar som uppmuntrade till att tänka avvikande och annorlunda innan de påbörjade 

själva gruppuppgiften. De resterande grupperna fick ingen manipulation utan utsattes 

direkt gruppuppgiften vilket i stora drag innebar att lyckas marknadsföra en frukt på 

bästa sätt. Resultatet visade att de grupper som uppmuntrades till avvikande tänkande 

hade en mer positiv bild av hur Minority Dissent påverkade grupparbetet, än de grupper 

som inte manipulerades. Resultatet visade också att i grupper där normen om avvikande 

tänkande hade uppmuntrats, engagerade sig fler i Minority Dissent vilket också ledde 

till en högre kreativ insats. Med andra ord anses inte motstånd från minoriteter i grupper 

vara ett önskat beteende, men samtidigt är det en viktig del för att öppna upp för mer 
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kreativitet i gruppen. Grupper som ges förutsättningar för att tänka olika accepterar 

dock beteendet mer.  

 

Det finns ett tydligt mönster i samtliga av dessa teorier som alla berör existensen och 

icke-existensen av motstånd i en grupp, samt vad det har för påverkan på gruppers 

problemlösningsförmåga. Sammantaget kan vi utifrån teorierna som lyfts av Janis 

(1972), Schweiger och Finger (1984), Nutt (1984) samt Lucian Curs och ten Brink 

(2016) framför allt dra två slutsatser om typiska gruppbeteenden som även har en klar 

förankring till kunskapsintegration. Den första slutsatsen påvisar att yttrandet av 

motstånd i form av ifrågasättande, kritik och meningsskiljaktigheter i grupper är en 

viktig förutsättning för optimering i grupprocessen. Detta eftersom att sådana faktorer 

ger utrymme för allas kunskaper och därmed innovationer och nytänkande som kan vara 

avgörande för slutresultatet. Denna typ av beteende kan alltså antas vara främjande för 

kunskapsintegration.  

 

Den andra slutsatsen påvisar dock att just yttrandet av motstånd i gruppen typiskt sett är 

otillräckligt i gruppsammanhang. Det kan bland annat ha att göra med att 

gruppdeltagare har svårt att hantera helt skilda åsikter som framförs i grupper. Deltagare 

som motsätter sig majoriteten riskerar också att sänka sin status i gruppen. Denna typ av 

beteende kan alltså antas vara förhindrande för kunskapsintegration. Att inte motsätta 

sig varandra tillräckligt i en grupp blir med andra ord ett gruppbeteende som hämmar 

kunskapsintegration, medan just förekomsten av motstånd i en grupp är det som behövs 

för att åstadkomma kunskapsintegration. Huruvida ledare förhåller sig till dessa 

främjande och förhindrande beteenden blir därmed centralt för denna uppsats. I nästa 

avsnitt belyser vi teorier om ledarskap som vi kan stödja kommande analyser på.  

 

2.3 Ledarskap 

Det är inte bara gruppens dynamik eller gruppen som helhet som påverkar hur uppgiften 

löses. Ledare för grupper har också en betydande roll för att uppgiften ska lösas och kan 

även fungera som en coachande stöttepelare under processens gång. Nedan följer teorier 

dels om vikten av en viss struktur som ledare i regel ansvarar för, samt om olika 

ledarskapsstilar och fokus som kan ge upphov till olika gruppdynamiker. Avsnittet är 

tänkt att ge oss en förståelse för hur ledarskapet kan påverka gruppens prestation för att 

underlätta den kommande analysen av olika samband i våra observationsgrupper. Vi vill 

framhäva att det finns många teorier om ledarskap och att vi har valt att ta stöd av de 

som följer nedan för att få en förståelse för ledarskap innan vi börjar observera ledarna i 

våra grupper. Samtidigt som det finns många ledarskapsteorier tycks det i allmänhet 

vara tämligen outforskat hur ledare agerar i förhållande till kunskapsintegration i 

grupper. Därför avgränsar vi oss till nedan följande teorier som vi kan stödja oss mot i 

vår observation av ledaren medan vi samtidigt behåller en explorativ ansats.  

 

Som tidigare nämnt har gruppledare stort inflytande på gruppens dynamik och får även 

möjligheten att skapa en struktur för en optimal utveckling av den dynamiken (Davis, 

Laughlin & Komorita, 1976). Byrd och Luthy (2010) menar att ett verktyg för att hjälpa 

gruppen genom en utvecklingsprocess är att skapa gruppstadgar. Att utveckla och 

fastställa regler för hur deltagarna ska bete sig är effektivt för gruppens 

prestationsförmåga, vilket ledare med hjälp av sin maktposition kan skapa. Att redogöra 
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för olika normer är en hjälp till att skapa en gemensam grund samt att forma en 

kollektiv arbetskultur som alla blir skyldiga att förhålla sig till. När en grupp startar 

processen med att bearbeta och skapa dessa stadgar blir de mer effektiva, både med att 

hantera varandra och att hantera situationer som kan uppstå (Byrd & Luthy, 2010). 

Stadgarnas innehåll och processen som leder grupper fram till att forma dessa är viktiga 

både för gruppers kognitiva förmåga samt hur de använder sina praktiska kunskaper i 

gruppsammanhang. Exempel på regler som kan finnas med i stadgarna är bland annat 

personliga regler som tar upp behov av personlig information som berör varje enskild 

individ. Detta kan vara något så grundläggande som telefonnummer till gruppdeltagarna 

vid längre och mer utvecklade grupprocesser.  

 

Även regler för hur själva processen ska gå till är viktiga att ta hänsyn till. Detta kan till 

exempel vara vad det gemensamma gruppmålet är och hur de tillsammans ska ta sig dit, 

eller hur grupper ska förhålla sig till beslutsfattande (Byrd & Luthy, 2010). Med andra 

ord är regler och stadgar som stöttning och förhållningssätt en viktig del av en grupps 

utvecklingsprocess när de tar sig an en uppgift som kräver problemlösning. Byrd och 

Luthys (2010) teori har en anknytning till ledares roll, eftersom att ledarnas funktion i 

regel handlar om att styra sina medarbetare och sätta strukturer i arbetet. Teorin 

motiverar på så sätt vikten av ledarnas roll i processen att uppnå ett mål. Det är dock 

ingen självklarhet att de stadgar, normer och regler som ledare etablerar i grupper är 

verk av just den formella ledaren. Det kan även uppstå informella ledare i grupper. 

 

Skillnaden mellan formella och informella ledare är främst att de formella ledarna i 

jämförelse med de informella har bestämda ansvarsområden och rättigheter att fatta 

beslut. Till skillnad från formella ledare som utses institutionellt, utvecklas informella 

ledare i gruppmiljöer där formella ledare saknas eller vars roll inte blir helt 

framträdande. Följarna kan därför känna ett behov av att söka sig till andra individer att 

följa (Miner, 2013). Just följarna spelar en avgörande roll för ledarskapet enligt Uhl-

Bien, Riggio, Lowe och Carsten (2013). Uhl-Bien et al. (2013) hävdar att ledarskapet 

uppstår först när det finns ett följarskap. Ledarskapet kan därmed anta olika inriktningar 

beroende på hur följarna agerar - inte bara nedåt utan också uppåt i hierarkin när 

ledarens underordnade antar informella ledarroller. I och med detta är ledarskapets 

utformning inte bara ett ansvar som beror på ledaren, utan även dess följare. Med det 

sagt menar Uhl-Bien et al. (2013) att ledare inte alltid anses vara effektiva när det 

uppstår ledande beteenden hos de underordnade. Därmed får ledare svårt att samverka 

ledarskapet med sina underordnade i gruppen. En annan aspekt av informella ledare är 

dock att de kan fungera som ett viktigt stöd för den formella ledaren (Luria & Berson, 

2012). Även Sun, Frank, Penuel och Kim (2013) belyser vikten av den informella 

ledarens påverkan på gruppen och den formella ledarens möjligheter att utnyttja den. 

Enligt Luria och Berson (2012) samt Sun et al. (2013) kan formella ledare ta hjälp av 

informella ledares egenskaper. Dessa egenskaper är vanligtvis socialt inflytande, 

motivation till de andra i gruppen och ett besittande av en sorts makt. De formella 

ledarna kan på så sätt gynnas av att söka stöd av de informella ledarnas egenskaper och 

starka inflytande.   

 

Huruvida ledaren träder fram i en grupp leder oss naturligt in på ledarens personlighet. 

Hur ledarens personlighet formar och påverkar ledarskapet kan influera gruppens 

dynamik. Fred Fiedler skapade år 1967 det som kom att kallas för Fiedlers 
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Contingency-modell. Clegg, Hardy och Nord (1996) beskriver teorin och menar att den 

utgår från att ledaren skapar en ledarskapsstil som utgår från den specifika situationen. 

Situationen avgör vilken ledarskapsstil som är den mest effektiva. Fiedler menar att 

ledarens kraft och effektivitet utgår från två olika dimensioner. Dessa två dimensioner 

är dels ledarens personliga egenskaper och dels den enskilda situationen som denne 

befinner sig i. Ledarens stil framkommer när dessa två egenskaper integrerar med 

varandra.  

 

En annan modell utvecklades ur Fiedlers Contingency-modell som kom att kallas the 

Managerial Grid. Blake och Mouton (1964) som är grundarna till denna menar att 

ledarskapet kan anta olika orienteringsinriktningar och skapade en modell över hur 

ledarens orientering antingen kan vara fokuserad på uppgiften eller på relationerna i 

gruppen. Modellen som utvecklades ur den tidigare Contingency-modellen har 

inspirerat många ledarskapsteoretiker genom åren. Den tvådimensionerade modellen är 

tänkt att fungera som en karta över olika ledarskapsstilar. Beroende på vilken plats 

ledaren hamnar inom modellen går ledaren antingen mot att vara mer uppgiftsorienterad 

eller mer relationsorienterad (se figur 1). 

 

 

Figur 1. The Managerial Grid. Egen översättning av Blake och Moutons (1964) 
modell.  

Ambitionen med the Managerial Grid är att synliggöra dynamiken i ledarens roll att 

dels fokusera på arbetsprestationen men att också vara lyhörd för medarbetarna. X-axeln 

visar hur högt eller lågt fokus ledaren har på resultat och produktion 

(uppgiftsorienterad) och Y-axeln visar hur högt eller lågt ledaren istället prioriterar 
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medarbetarnas relationer och välmående (relationsorienterad). Blake och Mouton 

(1964) utvecklade dessutom fem olika ledarskapsstilar som identifieras utifrån de två 

olika dimensionerna i modellen. Nedan listar vi författarnas fem olika ledarskapsstilar 

med egen översättning;  

 

1. Tillverkaren - Tillverkaren prioriterar uppgiften och resultatet framför 

medarbetarna. Det kan innebära att det uppstår konflikt mellan medarbetares 

behov och organisationen. Tillverkaren använder sig av mycket kontroll och 

dominans. 

 

2. Välviljaren - Välviljaren värdesätter medarbetarna högt och har istället ett lågt 

intresse för uppgiften. De anställdas bekvämlighet anses viktigare än resultatet 

för välviljaren. 

 

3. Jämviktaren - Jämviktaren vill tillgodose allt och försöker att hitta en bra 

balans mellan uppgiften och medarbetarnas behov. 

 

4. Slapparen - Slapparen har ett lågt intresse för både medarbetarna och 

produktionen som ska leda fram till resultatet. Slapparen förväntar sig lite och 

ger lite tillbaka. 

 

5. Teamledaren - Teamledaren har ett högt intresse för både uppgiften och 

medarbetarna. Detta visar sig hos teamledaren genom uppmuntran till lagarbete 

och engagemang hos medarbetarna. 

 

Utöver personliga ledarskapsstilar finns det även olika ledarskapsfokus i grupper. Wu, 

Tsui och Kinicki (2010) har studerat differentierat ledarskap, det vill säga ledarskap 

som behandlar individer annorlunda i en grupp. Författarna undersökte 70 arbetsgrupper 

i åtta olika organisationer utifrån grupp- respektive individfokuserat ledarskap i 

arbetsgruppen. Gruppfokuserat ledarskap innebär att alla deltagarna i gruppen behandlas 

på samma sätt och går under tanken att ledaren ser till gruppen som helhet istället för att 

se till varje enskild individ. Gruppdeltagarna upplever på så sätt sin gruppledare väldigt 

lika och delar uppfattning om ledaren. Vidare hävdar Wu et al. (2010) att 

gruppfokuserat ledarskap ska forma en slags “gruppidentitet”, vilket kan liknas vid en 

kognitiv process där deltagarna identifierar sig utifrån de relationer som skapas till 

resten av gruppen. Med det menar författarna att en enskild gruppmedlem övergår till att 

se sig själv som en del av sammanhanget i gruppen, istället för att se sig själv som en 

unik individ. Gruppen får på så sätt delade värderingar och mål medan individuella 

karaktärer blir mindre framträdande.  

 

Wu et al. (2010) menar att individfokuserat ledarskap å andra sidan baseras på idéer om 

situationsanpassat ledarskap, vilket påminner om det som tidigare nämnts om Fiedlers 

Contigency modell (Clegg et al., 1996). Det individfokuserade ledarskapet innebär att 

ledaren varierar sitt ledarskap utefter de enskilda individernas skillnader samt utifrån 

den aktuella situationen. Individfokuserat ledarskap riktar med andra ord snarare in sig 

på ett varierande ledarskap mot olika gruppdeltagare istället för att rikta in sitt ledarskap 

på gruppen som helhet. Studierna av Wu et al. (2010) visade att gruppfokuserat 

ledarskap skapade en hög kollektiv effektivitet som gav en positiv inverkan på gruppens 
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prestationsförmåga. Det individfokuserade ledarskapet ledde på motsvarande sätt till att 

gruppens kollektiva effektivitet brast i och med ledarens särbehandling. På så sätt blev 

gruppens prestationer inte lika effektiva som under ett gruppfokuserat ledarskap. Denna 

teori kan anses gå emot de teorier som tidigare konstaterats om beteenden som kan antas 

främja kunskapsintegration och därmed gruppens prestation. Vi har i tidigare 

teoriavsnitt konstaterat att ett motstånd mot gruppens normer, värderingar och vad 

författarna i detta sammanhang kallar för “gruppidentitet” kan antas ha en främjande 

effekt för kunskapsintegration. Denna teori hävdar istället att gruppens effektivitet 

skulle förbättras av ett gruppfokus, vilket kan tänkas bortprioritera enskilda individers 

motsägelser. 

 

Det här avsnittet har behandlat olika aspekter av ledarskap. Vi har betonat vikten av att 

en struktur implementeras i gruppen för att uppnå utveckling och ett effektivt samarbete 

med hjälp av Byrd och Luthy (2010). Det stärker tanken om att ledares möjligheter till 

att formatera strukturer kan ha en betydande roll för gruppsamarbetet - i vårt fall, det 

samarbete som ska präglas av kunskapsutbyte. Vidare lyfter vi att ledare både kan vara 

formella och informella, samt att det både kan innebära negativa (Uhl-Bien et al., 2013) 

och positiva (Luria & Berson, 2012; Sun et al., 2013) aspekter för ledarskapet. 

Ledarskapet kan även präglas av olika ledarskapsstilar vilket kan lokaliseras i the 

Managerial Grid (Blake & Mouton, 1964) samt av grupp- eller individfokus (Wu et al., 

2010). Dessa ledarskapsteorier ska tjäna som ett hjälpmedel för oss att begripa de 

ageranden som ledarna anammar i de kunskapsutbytande gruppsituationerna i vår 

undersökning. Avsikten är att kombinera framtagna idéer om ledarskap med det 

observerade ledarskapet, samt söka kopplingar till den teoretiska bakgrunden kring de 

gruppbeteenden som kan antas främja och förhindra kunskapsintegration. På det sättet 

kan vi ta reda på hur ledare agerar för att främja kunskapsintegration vid 

problemlösning.  
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3 Tillvägagångssätt 

Nedan lyfter vi de olika delar som förklarar tillvägagångssättet i studien. Inledningsvis 

argumenteras för val av metod, därefter följer information om observationsuppgiften 

samt förtydligande av samtliga aspekter som berör denna.  

3.1  Val av metod 

Vi har valt att göra en komparativ, experimentinspirerande observationsstudie med ett 

kvalitativt synsätt för att ta reda på hur ledarna i grupperna agerar. Vår studie har 

inspirerats av tidigare experimentell forskning som behandlar liknande områden (se 

avsnitt 3.10 Validitet och reliabilitet). Observationsstudier är ett fördelaktigt val då 

konkreta beteenden står i fokus för undersökningen, såsom i vårt fall. En nackdel med 

denna typ av metod är att motiven bakom de beteenden som observeras inte 

nödvändigtvis behöver stämma överens med observatörernas tolkningar. 

Observationsstudier kan därför med fördel kombineras med andra metoder (Bryman & 

Bell, 2017). I vårt fall har vi valt att hålla ett kort samtal med ledarna i grupperna efteråt 

för att undvika att enbart våra egna tolkningar skulle kunna leda till missvisande 

slutsatser.  

 

Vi observerade tre olika grupper på sex personer vardera där en av personerna utsågs av 

oss till ledare. Uppgiften som grupperna genomförde gick ut på att de var tvungna att 

dela sin kunskap under samarbete för att lösa problemet. Vi har jämfört de olika 

grupperna med varandra och kombinerar våra observationer med den teoretiska 

referensramen i kommande analys. Detta gav oss möjlighet att skapa nya teoretiska 

tankebanor om ledarskap i förhållande till kunskapsutbytande grupper, därav var studien 

av induktiv sort.  

3.2 Gruppuppgift 

Uppgiften som de tre olika observationsgrupperna utförde gick ut på att tillsammans 

lösa ett problem genom att dela information med varandra. Uppgiften är ett redan 

befintligt spel som går under namnet The Zin Obelisk Game (National Quality Center, 

2006) som bland annat kan användas som stöd för kurslärare i samarbetsövningar. Vi 

har lagt in en egen funktion till spelet vilket var en tilldelad ledare för gruppen. Detta 

för att anpassa observationen till problemformuleringen.  

3.3  Urval 

När vi förberedde för observationen och letade efter deltagare som kunde närvara gjorde 

vi ett bekvämlighetsurval. Vi försökte få en så stor spridning som möjligt av deltagare 

men efter försök utan framgång insåg vi att vi behövde byta urvalsstrategi. Försöken 

innefattade bland annat ansatser till massutskick per mail, Facebook-inlägg och även 

muntlig kontakt med personer runt Campusområdet och Almedalsbiblioteket i Visby. 

Tidsbristen tvingade oss istället att söka oss till personer i vår närhet som kunde deltaga 

i observationen. Vårt största kriterium var att få ihop grupper med fem till åtta personer, 

eftersom the Zin Obelisk Game rekommenderar detta specifika antal deltagare. Vid 

gruppindelningen fanns en ambition om att göra den slumpmässig, i hopp om att behålla 

någon form av jämförbarhet i vårt urval. Detta var dock svårt att ta full hänsyn till 

utifrån det urval vi fick och faktumet att deltagarnas närvaro behövde prioriteras. Istället 
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försökte vi i största möjliga mån att göra gruppindelningar där deltagarna inte skulle 

känna till varandra så väl sedan tidigare och helst inte ha arbetat med varandra på detta 

sätt innan. Vi försökte även uppnå en blandad köns- och åldersfördelning för ytterligare 

jämförbarhet.  

3.4  Grupper 

Då grupperna formades fick vi följande indelningar som visas enligt tabell 3. Det som 

var generellt för alla gruppdeltagare är att de för närvarande var bosatta på Gotland och 

var i åldrarna 22–35 år (se ytterligare statistik över deltagarna i tabell 2). I tabell 3 

presenteras även vilka av deltagarna som kände till varandra sedan tidigare. Även om 

några av deltagarna kände varandra sedan tidigare var det inte någon av dem som hade 

befunnit sig i en liknande situation som denna tidigare. Detta anser vi är viktigt att 

beakta för att undvika att vissa deltagare skulle haft vana av att arbeta under liknande 

förhållanden tillsammans, så att grupperna kunde jämföras på ett bra sätt. 

 

Grupp: Antal 

män: 

Antal 

kvinnor: 

Ålder 

medelvärde: 

Ålder 

median: 

Ålder 

min: 

Ålder 

max: 

1 2 4 24,83 23,5 22 29 

2 3 3 26,16 25,5 22 35 

3 4 2 25,5 25,5 22 30 

Tabell 2. Statistik över deltagarna 

Deltagare 

grupp 1: 

Känner 

sedan 

tidigare: 

Deltagare 

grupp 2: 

Känner 

sedan 

tidigare: 

Deltagare 

grupp 3: 

Känner 

sedan 

tidigare: 

G1 D1 G1 D4 G2 D1 G2 D3 G3 D1  

G1 D2  G2 D2 G2 D4 G3 D2  

G1 D3  G2 D3 G2 D1 G3 D3 G3 D5 

G1 D4 G1 D1 G2 D4 G2 D2 G3 D4  

G1 D5  G2 D5  G3 D5 G3 D3 

G1 D6  G2 D6  G3 D6  

Tabell 3. Gruppindelning och deltagarnas kännedom om varandra 

 

När det gäller bedömningen för hur vi har värderat deltagarnas relationer till varandra 

var det ett par deltagare i varje grupp som kände till varandra sedan tidigare (se tabell 

2). Dessa personer var bekanta med varandra genom skolan, sportaktiviteter eller genom 

vänners bekanta. Eftersom att ingen av deltagarna hade arbetat tillsammans med den här 

typen av problemlösning sedan tidigare, trots sin bekantskap, utgick vi ifrån att det inte 

innebar något större bekymmer för undersökningens syfte. Detta var dock såklart något 

som kan ha haft påverkan för resultatet och som vi kommer ha överseende med i 

kommande analys. 

3.5  Procedur 

Det deltagarna fick veta innan observationen i samband med att vi kontaktade dem var 

att de skulle ingå i en grupp som tillsammans skulle lösa en uppgift de fick tilldelat av 
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oss, vilken krävde samarbete. Exakt vad uppgiften handlade om fick deltagarna veta på 

plats.  

 

Observationerna ägde rum i ett avskilt grupprum på Almedalsbiblioteket i Visby under 

tre separata dagar i april. I rummet stod två sammanslagna bord med sex stolar runt 

omkring, där en kortsida av bordet var tomt för kamerans vinkel. Kameran stod mot 

väggen där även vi som observerade satt intill under uppgiftens gång med tidtagarur och 

facit. Se figur 2 för illustration av rummet som observationen genomfördes i. Hela 

observationen genomfördes under cirka 30 minuter. I samband med observationen bjöd 

vi deltagarna på fika vilket även skulle fungera som en motivation till deras deltagande. 

 

När deltagarna anlände hälsades de välkomna och erbjöds fika. Därefter fick de slå sig 

ned vid sin tilldelade plats. Vi hade i förväg systematiskt placerat ut deltagarna kring 

bordet så att de deltagare som kände till varandra hamnade så långt ifrån varandra som 

möjligt. Vid varje plats låg varsin namnlapp, anteckningspapper, penna, 

instruktionslapp och ett kort formulär där deltagarna kunde fylla i nödvändiga 

personuppgifter (se figur 3). 

 

 

     

Figur 2. Observationsmiljön           Figur 3. Närbild på en deltagarplats 

 

När alla deltagare hade hittat sin plats och hängt av sig sina ytterkläder samt lämnat 

mobiltelefon vid anvisad plats berättade vi kort om vårt arbete. Deltagarna fick veta att 

vi arbetade med en studie om gruppdynamik och samarbete samt att de skulle få en 

uppgift att lösa tillsammans. Eftersom presentationen av studien inte fick påverka 

resultatet av observationen innan den hade ägt rum kunde vi inte ge deltagarna för 

mycket information. Vi hänvisade istället ytterligare upplysningar och frågor till vår 

slutgiltiga uppsats. Genom att be deltagarna att fylla i formuläret med nödvändiga 

personuppgifter fick vi tillgång till deras kontaktuppgifter för att sedan kunna erbjuda 

dem att ta del av vårt slutgiltiga resultat. Där ombads deltagarna även att ange sin ålder 

och kön. 

 

När alla var införstådda med vad som skulle ske lottade vi fram en ledare. Därefter 

delade vi ut informationslapparna till alla deltagare utom ledaren (se exempel på en 

deltagares informationslappar på figur 3). Efter detta intog även vi observationsledare 
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våra platser och tidtagaruret startades. Grupperna arbetade med uppgiften under 25 

minuter. Deltagarna hade inte uppsikt över tiden under uppgiftens gång utan vi 

observationsledare meddelade när halva tiden hade gått samt när det var fem återstående 

minuter kvar. När tiden var slut fick ledarna redovisa gruppens resultat och vi läste 

sedan upp rätt svar och motiveringen till detta (se bilaga 3). Efteråt bad vi ledaren att 

stanna kvar några minuter för ett kort samtal. I och med kontaktuppgifterna vi fick av 

resterande deltagare fanns även möjligheten att kontakta dessa i efterhand, men detta 

var något vi upplevde att vi inte behövde utnyttja. 

3.6  The Zin Obelisk Game 

Gruppuppgiften var tidsbegränsad till 25 minuter. Innan tidtagaruret startade valdes en 

slumpmässig ledare ut genom lottdragning inför gruppen. De andra deltagarna 

tilldelades därefter slumpmässigt 33 stycken olika informationslappar med jämn 

fördelning. Med andra ord fick tre deltagare sju lappar var och resterande två deltagare 

fick sex lappar var (se bilaga 1). Deltagarna fick inte visa varandra informationen som 

stod på de olika lapparna utan fick endast muntligt framföra informationen till de andra i 

gruppen. Informationslapparna innehöll information som krävdes för att lösa uppgiften 

men det fanns även 11 lappar med vilseledande information som endast var med för att 

förvirra deltagarna. I bilaga 1 är de vilseledande informationslapparna markerade med 

fet text. 

 

På instruktionspappret framgick den huvudsakliga frågan som gruppen skulle svara på. I 

stora drag handlade det om att räkna ut vilken veckodag en viss bebyggelse i en påhittad 

stad byggdes färdigt, se bilaga 2 för exakt beskrivning. Ledarna hade inga egna 

informationslappar utan deras uppgift var att vägleda gruppen till en slutgiltig lösning.  

3.7  Dokumentation 

Vi dokumenterade hela observationen med videofunktionen på två mobilkameror. Vi 

använde två kameror för att ha en reserv vid eventuella tekniska hinder. Deltagarna 

tillfrågades om sitt godkännande till dokumentationen vid två olika tillfällen, dels när de 

först blev förfrågade om sin medverkan i observationen samt när de kom till 

grupprummet. Deltagarna försäkrades om att det bara var vi observationsledare som 

skulle komma att se på dokumentationen i efterhand. Alla deltagare gav sitt 

godkännande till att vi spelade in observationen.  

3.8  Pilotstudie 

Vi genomförde även en pilotstudie innan den riktiga studien skulle utföras för att 

säkerställa att uppgiften var genomförbar samt att det gick att få fram den typen av 

information som vi ville ha utifrån vår problemformulering. Under pilotstudien deltog 

personer som vi kände och som vi visste också kände varandra, för bekvämlighetens 

skull. Under förarbetet använde vi en slumpmässigt utvald ledare, men den personen 

fick precis som alla andra egna informationslappar för att kunna vara delaktig i 

uppgiften. Detta gjorde att ledaren inte framkom på det sättet vi ville och det var svårt 

att urskilja ett ledarskap. När vi sedan skulle utföra våra riktiga observationer ändrade vi 

förutsättningarna och ledarna fick därmed inga egna lappar. Det gjorde att ledarna 

kunde fokusera mer på att hjälpa gruppen och vi fick lättare att avgöra hur deras 

ageranden visade sig. 
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3.9 Beteendetabell 

Under tiden som observationen pågick tog vi hjälp av en tabell som vi skapat med 

inspiration av vår teoretiska referensram om gruppbeteenden. Vi riktade in oss på några 

specifika beteenden som kunde förväntas uppstå bland deltagarna i våra 

observationsgrupper och som i sin tur både kunde antas främja och förhindra 

kunskapsintegration. Vår ambition var därefter att fokusera på hur ledarna förhöll sig till 

sådana beteenden under gruppuppgiften. Detta gällde samtliga händelser som kunde 

leda till nedan listade beteenden, även då gruppen stötte på vilseledande information. 

Detta för att en enad förståelse i gruppen för varför viss information är viktig respektive 

oviktig fortfarande blir en del av kunskapsintegrationen. Även beteenden som inte 

innefattar själva informationslapparna inkluderades, alltså det kunskapsutbyte som 

uppstod under processen i övrigt. Trots att alla beteendeteorier går under liknande 

karaktär har vi urskilt några konkreta beteenden som vi kan koppla till varje teori. 

Nedan listar vi dessa konkreta beteenden i en beteendetabell samt hur dessa skulle 

kunna exemplifieras i observationsgrupperna (se tabell 4): 
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Teorikoppling: Främjande för 

kunskapsintegration: 

Förhindrande för 

kunskapsintegration: 

Janis (1972) - 

Grupptänkande 

Gruppen uppmuntrar till alla 

deltagares delaktighet och rätt 

att få sin röst hörd. 

 

Exempel: När en deltagare eller 

hela gruppen uppmuntrar en 

tystlåten deltagare att dela med 

sig av sina tankar. 

Gruppen uppmuntrar inte en tyst 

deltagare att få sin röst hörd. 

 

 

Exempel: När gruppen tycks utgå 

ifrån att en deltagare håller med 

om ett påstående eller en idé då 

den är tystlåten.  

Nutt (1984) - 

Ifrågasättande 

En deltagare ifrågasätter en 

annan deltagare eller ledaren. 

 

Exempel: När en deltagare 

motsätter sig någons påstående 

eller idé. 

Gruppen ignorerar ifrågasättandet 

från en deltagare 

 

Exempel: När en deltagare 

motsätter sig någons påstående 

eller idé och blir ignorerad av 

resten av gruppen.  

Schweiger och 

Finger (1984) - 

Devils Advocacy 

 

En deltagare motsätter sig 

slutgiltigt gruppkonsensus. 

 

Exempel: När en deltagare är 

självkritisk till det slutgiltiga 

svaret på uppgiften som 

gruppen kommit fram till. 

Gruppen beaktar ej eventuella 

överväganden av slutgiltigt 

gruppkonsensus. 

 

Exempel: När ett slutgiltigt svar 

på uppgiften finns och ingen 

deltagare uppmanar de andra i 

gruppen att vara självkritiska till 

det.  

Lucian Curs och ten 

Brink (2016) - 

Minority Dissent 

 

En deltagare går emot 

majoritetens åsikt under 

uppgiftens gång. 

 

 

Exempel: När hela gruppen 

enats om en idé som en enskild 

deltagare motsätter sig. 

Gruppen prioriterar majoritetens 

åsikter istället för en persons 

enskilda synpunkt under 

uppgiftens gång. 

 

 

 

Exempel: När en enskild 

deltagare motsätter sig gruppens 

enade idé men gruppen bortser 

från dennes synpunkt.  

Tabell 4. Beteendetabell 
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3.10  Validitet och reliabilitet 

Bryman och Bell (2017) menar att det är betydelsefullt att kunna presentera begrepp 

gällande kriterier som bland annat reliabilitet och validitet för att kunna bedöma 

kvaliteten på en undersökning. Reliabilitet står för tillförlitlighet och syftar på att 

samma resultat skulle uppnås om samma studie skulle genomföras på nytt. Validitet 

finns i flera olika former och står för varierande typer av giltighet som exempelvis 

begreppsvaliditet, intern validitet eller extern validitet. I undersökningen förekommer 

intern och extern validitet i olika grad. Bryman och Bell (2017) menar att den interna 

validiteten innebär att slutsatsen blir hållbar om den innehåller ett kausalt förhållande 

mellan två eller fler variabler. Den externa validiteten handlar om ifall resultaten från 

undersökningen kan generaliseras. 

 

Eftersom att vi inte kunde få reda på exakt hur deltagarna tänkte utan endast hur de 

betedde sig minskar studiens interna validitet, då vi inte kunde vara helt säkra på att 

deras beteenden var helt förenade med deras tankar. Något som höjer den interna 

validiteten är att vi förde ett kortare samtal med ledaren i efterhand så att eventuella 

motiv bakom ledarageranden kunde ges utrymme för att förklaras. Även den externa 

validiteten sänks något eftersom att vi inte hade ett slumpmässigt urval av deltagare. 

Detta sänker möjligheten till att kunna generalisera våra resultat till verkliga situationer. 

Vår strävan att trots bekantskaper skapa en så spridd gruppindelning som möjligt ger 

oss dock viss möjlighet till generaliserbarhet. För att öka validiteten skapade vi ett 

beteendeschema som hjälpte oss att hitta samma beteenden i alla grupper.  

 

Något som ökar vår reliabilitet är att vi har använt metoder som liknar undersökningar 

som tidigare forskare har gjort. Bland annat Okhuysen och Eisenhardt (2002) och Henry 

(1995) har båda utfört experiment för att undersöka gruppsamarbete, där deras 

experiment- och kontrollgrupper fått ställas inför en uppgift att lösa. Båda studierna gav 

experimentgrupperna förutsättningar och instruktioner för att effektivare kunna lösa 

uppgiften (där båda studierna hade som instruktion att bland annat dela kunskap mellan 

deltagarna). Resultatet blev att de grupper som fick förutsättningar att bland annat dela 

kunskap presterade bättre. Skillnaden mellan denna forskning och vår undersökning är 

att vi utsatte gruppen för en uppgift där deltagarna måste dela kunskaper för att komma 

fram till lösningen, och att vi utsåg en ledare som fick styra gruppen istället för att vi 

skulle hjälpa grupperna med förutsättningar. Att inspireras av tidigare framgångsrik 

forskning, genom att låna idéer och använda liknande metoder, gav oss en högre 

tillförlitlighet att forma våra observationsstudier på ett snarlikt sätt.  
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4 Empirisk undersökning 

I följande avsnitt sammanfattar vi övergripande de ledarageranden och dynamiker som 

uppstod i observationsgrupperna med stöd av vår beteendetabell. Vi har transkriberat 

dokumentationen från de tre observationsgrupperna genom att titta på inspelningarna 

och beskriva deltagarnas inklusive ledarnas handlingar och ageranden. Efter detta 

gjordes en första analys av de tre händelseförloppen. För exakt beskrivning av 

händelseförloppen hänvisar vi till bilaga 4. Vi har valt att använda de händelser där 

beteenden och ageranden anses vara mest relevant till vår teoretiska referensram om 

gruppbeteenden. Därefter har vi gjort en teorikoppling till de observerade händelserna 

samt ledarnas ageranden. För illustration av vår teorikoppling mot empirin hänvisar vi 

till bilaga 5. Först följer en kort sammanfattning av vardera grupps dynamiker och 

ledarageranden. Därefter följer en kort sammanfattning av den koppling som kan göras 

till varje teori.  

4.1 Grupp 1 

I den första gruppen framkom direkt en informell ledare, vilket gjorde att den formella 

ledaren hamnade i skymundan. Det märkte vi genom att den informella ledaren satte en 

struktur för hur gruppen skulle gå tillväga vilket deltagarna inklusive den formella 

ledaren anammade. Den informella ledaren hade också en dominant ton och jagade på 

så fort gruppens tempo saktade ned. Varje gång den formella ledaren visade osäkerheter 

var den informella ledaren också snabb på att komma med förslag och ge order på hur 

gruppen kunde arbeta vidare. Resterande deltagare antog ett tydligt följarskap till den 

informella ledaren. Med det sagt var inte den formella ledaren inaktiv, det var tydligt att 

den formella ledaren var mån om att lösa uppgiften då hen tog ansvar för krångliga 

utmaningar under uppgiftens gång. I bilaga 4 framgår det exakta händelseförloppet 

under observationerna. 

 

Den formella ledarens ageranden framkom inte lika tydligt som önskat i och med den 

passiva roll som hen fick i skuggan av den informella ledaren. De ageranden som vi 

kunde identifiera i samband med de beteenden som uppstod i gruppen som kan antas 

främjande och förhindrande för kunskapsintegration framgår dock i bilaga 5. Några 

exempel på hur ledaren agerade gentemot de beteenden som kan antas främja 

kunskapsintegration var att ledaren var passiv, gärna satt och lyssnade till de andra och 

följde strömmen. De ageranden ledaren antog i samband med de beteenden som kan 

antas förhindra kunskapsintegration visade sig i form av att ofta gå efter majoritetens 

vilja och att inte ge sig in i argumentationer när det hade behövts.  

4.2 Grupp 2 

Till skillnad från grupp ett uppstod inga informella ledarroller i grupp två. Det fanns ett 

tydligt följarskap till ledaren från start, men följarskapet kan ha haft en något svag 

inställning till uppgiften. Ledaren satte strukturer och försökte ständigt få gruppen att 

komma vidare, insatsen hos följarna var dock lite för passiv för att ledaren skulle kunna 

leda gruppen på det sätt hen ville. Det märkte vi genom att ledaren efterfrågade hjälp 

och uppmuntrade kunskapsutbytet, men att deltagarnas respons ibland uteblev och att de 

agerade initiativlöst. Detta ledde till att ledarens förtroende för följarskapet tycktes vara 

lågt, och att ledaren därför underskattade följarskapets förmågor. Då följarna väl kom 
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till tals och lyfte viktiga aspekter kunde ledaren ibland utifrån sitt intryck avvisa 

idéerna. Dynamiken innebar att ledaren tog mycket ansvar själv. Detta trots att ledaren 

hade behövt ta hjälp från deltagarna och den väsentliga information som de emellanåt 

uttryckte. Utförligare detaljer av händelseförloppet återfinns i bilaga 4. 

 

I gruppen uppstod tämligen få beteenden som kan antas främjande för 

kunskapsintegration. Ledaren var den som ofta själv antog sådana beteenden, men när 

andra deltagare väl antog dessa främjande beteenden handlade det om ifrågasättanden 

som väckte diskussion. I dessa fall agerade ledaren genom att låta deltagarna överlägga 

idéerna och tog del av resonemanget. Istället uppstod flera beteenden som kan antas 

förhindrande för kunskapsintegration. Som det framgår i tidigare beskrivning av 

dynamiken i gruppen, kunde ledaren anta ageranden såsom att överrösta idéer som inte 

gick i linje med ledarens och majoritetens tankesätt då dessa beteenden uppstod. För 

ytterligare beskrivning av ledarens agerande hänvisar vi till bilaga 5.  

4.3 Grupp 3 

Liksom i första gruppen uppstod det även en informell ledare i den tredje gruppen. 

Skillnaden här var dock att den formella ledaren fortfarande behöll sin ledarposition och 

inte gav efter för den informella ledaren. Den formella ledaren försökte skapa strukturer 

och arbetssätt för hur gruppen skulle göra, men blev många gånger överröstad och 

ignorerad av följarskapet och framför allt av den informella ledaren. I följarskapet 

anades många starka karaktärer som alla tog plats och var aktiva under uppgiftens gång. 

Detta var dock aldrig ett hinder för den formella ledaren som fortsatte att utöva sin roll, 

trots att hen också behövde konkurrera om rollen med den informella ledaren emellanåt. 

Den formella ledaren tycktes uppmuntra en god stämning och var mån om att både 

uppgiften och deltagarna hamnade i fokus. Det märkte vi genom att den formella 

ledaren under uppgiftens gång skapade verktyg för hur gruppen kunde gå vidare och 

uppmuntrade alla deltagare att komma till tals. En utförligare beskrivning av 

händelseförloppet återfinns i bilaga 4. 

 

Till skillnad från den andra gruppen uppstod många beteenden som kan antas främjande 

för kunskapsintegration i den tredje gruppen. Flera av dessa beteenden var det också den 

formella ledaren själv som antog. Då andra deltagare antog dessa beteenden agerade 

ledaren bland annat genom att uppmuntra till att deltagarnas individuella kunskaper 

utbyttes samt att lyssna till deltagarnas ifrågasättanden. När det uppstod beteenden som 

kan antas förhindrande för kunskapsintegration i gruppen var det i princip varje gång 

ledaren som hamnade i underläge. Exempelvis kunde den informella ledaren vända 

majoriteten mot den formella ledaren vid vissa tillfällen. I dessa fall agerade ledaren 

genom att försöka förklara sin idé och övertyga deltagarna. Vid ett tillfälle ignorerade 

dock ledaren själv, likt majoriteten, en idé som framfördes av en deltagare. I bilaga 5 

presenteras ledarens ageranden i relation till deltagarnas beteenden mer detaljerat.  

4.4 Sammanfattning av teoretiska kopplingar 

Ovan presenterades en övergripande beskrivning av de dynamiker och ledarageranden 

som uppstod i samtliga tre grupper. Härefter följer en kort sammanfattning av det vi kan 

härleda till teorierna utifrån alla tre ledarnas ageranden. Vi hänvisar läsaren till bilaga 5 

för en tydligare illustrerad koppling av beteenden och ledarageranden till teorierna.  
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Med stöd av Janis (1972) teori om grupptänkande kan vi anta att det är främjande för 

kunskapsintegration att gruppen uppmuntrar till alla deltagares delaktighet och rätt att få 

sin röst hörd. Sammanfattningsvis såg vi i alla tre grupper hur både ledare och andra 

deltagare såg till att alla i grupperna var delaktiga i uppgiften. Ledarna agerade genom 

att försäkra sig om att de andra deltagarna var engagerade, uppmuntrade tysta deltagare 

att göra sig hörda och efterfrågade mer information från deltagarna. Att förhindra 

kunskapsintegration genom att gruppen inte uppmuntrar en tyst deltagare att få sin röst 

hörd är också ett beteende som går att se i alla grupper. Detta syntes genom att 

deltagarna eller ledarna försökte få sin åsikt hörd men ignorerades eller överröstades. 

Dessutom syntes det genom att ledaren emellanåt arbetade självständigt med uppgiften 

utan att be om hjälp av de andra deltagarna. 

 

Sammantaget kan vi utifrån Nutts (1984) teori se att det uppstod några beteenden i 

grupperna som kan antas främja kunskapsintegration, det vill säga att en deltagare 

ifrågasatte en annan deltagare eller ledaren. Ledarnas ageranden i förhållande till detta 

var att uttrycka sig i form av konfrontation, övertygelse, överväganden, lyhördhet och 

förklaringar. Vad gäller beteenden som kan antas förhindra kunskapsintegration, såg vi 

inte dessa beteenden i någon av grupperna. Det vill säga, då en deltagare ifrågasatte 

någon annan så ignorerade aldrig grupperna detta. 

Med stöd av Schweiger och Fingers (1984) teori kan vi anta att beteenden såsom att en 

deltagare motsätter sig slutgiltigt gruppkonsensus är främjande för kunskapsintegration. 

Detta såg vi i grupp ett och grupp tre, där ledarna agerade gentemot detta genom att 

överväga nya svar tillsammans med resten av gruppen. Vad gäller det vi kan anta som 

förhindrande för kunskapsintegration, det vill säga att gruppen inte beaktade eventuella 

överväganden av slutgiltigt gruppkonsensus, så uppstod detta beteende i grupp två. I 

detta fall agerade ledaren genom att också acceptera det slutgiltiga svaret utan att 

uppmana gruppen till självkritik.  

 

Sammanfattningsvis kan vi med stöd mot Lucian Curs och ten Brinks (2016) teori 

delvis se beteenden som kan antas främja kunskapsintegration, det vill säga att en 

deltagare går emot majoritetens åsikt. Dessa beteenden såg vi varken i grupp ett eller i 

grupp två, men i grupp tre visade det sig vara ledaren som var minoriteten. Ledaren 

agerade då genom att förklara sig och försöka övertyga de andra. Vad gäller det vi kan 

anta som förhindrande för kunskapsintegration, det vill säga att gruppen prioriterar 

majoritetens åsikter istället för en persons enskilda synpunkt, kunde vi se det i samtliga 

grupper. Ledarna agerade i dessa fall genom att hålla med majoriteten, genom att 

försöka styra in minoriteten i majoritetens ståndpunkt och genom passivitet. Det fanns 

som sagt även tillfällen då ledarna själv agerade som minoritet men möttes av ignorans.  
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5  Analys 

I bilaga 5 presenteras de ageranden som framkom hos ledarna utifrån de beteenden som 

kan antas främjande och förhindrande för kunskapsintegration som visade sig i 

grupperna. Utifrån detta följer nedan en enskild ledaranalys för varje grupp och därefter 

en allmän diskussion av analyserna. I grupperna uppstår ibland informella ledarroller, 

vilket vi berör i våra analyser men fokus kommer ligga på den formella ledaren.  

5.1  Grupp 1 

I den första gruppen framkom direkt en informell ledare som tog över ledarrollen från 

den formella ledaren. Detta uppmärksammade vi genom att denna person direkt tog tag i 

uppgiften och föreslog regler och struktur. Enligt Byrd och Luthy (2010) är sådana 

typer av stadgar som den informella ledaren skapade, ett verktyg för utveckling. 

Eftersom denna person tog makten genom att skapa gruppens struktur och driva den 

vidare mot utveckling, anser vi att denna person antog en informell ledarroll. Under 

resten av uppgiftens gång var det också denna deltagare som hade en överlägsen ton 

gentemot de andra deltagarna inklusive ledaren och såg till att gruppen kom framåt. 

Detta gjorde att den formella ledarens agerande var svårt att analysera då denne 

hamnade lite i skymundan, och blev mer som en av de andra deltagarna i gruppen än en 

ledare. Det framgick också av vårt korta samtal med den formella ledaren efter 

uppgiften, att hen upplevde att denna person hade tagit över ledarrollen.  

 

Enligt Uhl-Bien et al. (2013) uppstår ledarskapet först när det finns ett följarskap. 

Eftersom det uppstod ledande beteenden hos denna underordnade person så kan vi se att 

den formella ledarens ledarskap inte blev effektivt, vilket Uhl-Bien et al. (2013) påpekar 

är vanligt i dessa fall. Det märktes att resterande deltagare istället riktade sitt följarskap 

mot den informella ledaren samt att den formella ledaren också antog en följarroll. 

Miner (2013) menar att sådana sociala fenomen kan uppstå då en formell ledare inte blir 

helt framträdande, vilket föll sig naturligt i det här sammanhanget.  

 

Däremot behöver inte den informella ledarens makt innebära en nackdel för gruppen. 

Luria och Berson (2012) samt Sun et al. (2013) menar att den informella ledaren kan 

fungera som ett viktigt stöd för den formella ledaren i och med den informella ledarens 

sociala inflytande och makt. I gruppen kunde vi se att då den informella ledaren övertog 

ledarskapet rättade också den formella ledaren in sig i ledet. Därför är det svårt att 

avgöra om den formella ledaren utnyttjade den informella ledarens sociala inflytande 

och makt såsom Luria och Berson (2012) samt Sun et al. (2013) menar, eller om ledaren 

helt enkelt undvek konflikt om ledarrollen.  

 

Såsom teorikopplingen till empirin enligt bilaga 5 listar uppstod ett antal olika 

ledarageranden i samband med de beteenden som kan antas främja kunskapsintegration. 

I grupp ett agerade den formella ledaren på olika sätt, bland annat genom att konfrontera 

ett ifrågasättande, att övertygas av andras ifrågasättanden samt att överväga 

ifrågasättanden och därmed instämma med dessa eller avvisa dem. Andra ageranden 

från den formella ledaren var passivitet då den informella ledaren uppmuntrade till allas 

deltagande, men även engagemang med resten av gruppen inför en enskild deltagares 

idé. Ett annat agerande från den formella ledaren var att tillsammans med gruppen 
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överväga slutgiltigt gruppkonsensus på initiativ av den informella ledaren. Återigen är 

det svårt att säga om den formella ledarens ageranden hade varit annorlunda om det inte 

funnits en informell ledare i gruppen. Många av de ageranden som vi såg hos den 

formella ledaren i förhållande till de beteenden i gruppen som kan antas främja 

kunskapsintegration, tycktes uppstå i samband med att den informella ledaren agerade 

på något sätt. Vad gäller de beteenden som uppstod i gruppen som kan antas 

förhindrande för kunskapsintegration förhöll sig den formella ledaren generellt likgiltig 

och obemärkt. Detta såg vi genom att den formella ledaren, då dessa beteenden uppstod, 

antingen föll för majoritetens åsikt och ställde sig i led med resten av gruppen, eller att 

den formella ledaren inte trädde fram som önskat vid kritiska moment. Exempel på detta 

kan vara då en enskild deltagare inte visade sitt samtycke vid beslut och den formella 

ledaren inte gjorde något för att skapa diskussion kring beslutet.  

 

Utifrån det vi såg hos den formella ledaren kan vi dock generellt urskilja en försiktig 

och tillbakadragen ledare som inte tog mycket plats, men som tycktes vara mån om 

uppgiften då hen ändå visade intresse för att komma framåt. Detta märkte vi genom att 

den formella ledaren vid ett tillfälle konfronterade ett ifrågasättande men också 

övervägde olika förslag. Överlag märkte vi också i den dokumenterade filmen att den 

formella ledaren antecknade flitigt och var den som tog störst ansvar för den 

matematiska delen av uppgiften. Detta anser vi visar på ett engagemang för att lösa 

uppgiften.  

 

I och med den formella ledarens ageranden i gruppen drar vi en koppling till Blake och 

Moutons (1964) modell the Managerial Grid. Vår uppfattning är att den formella 

ledaren antog en roll som liknar Jämviktaren. Detta för att det är svårt att avgöra om den 

formella ledaren var mer inriktad på uppgiften eller på gruppdeltagarnas behov. Å ena 

sidan lät den formella ledaren de andra deltagarna ta stor plats och ställde sig inte över 

någon, vilket kan anses tyda på en viss relationsorientering. Å andra sidan var den 

formella ledaren mån om att uppgiften skulle lösas i tid och delegerade inte så mycket 

ansvar till någon annan. När det gäller vilket fokus den formella ledaren antar i form av 

gruppfokus eller individfokus utifrån teorin som Wu et al. (2010) lyfter har vi svårt att 

urskilja något konkret. Eftersom den formella ledaren hade en tämligen passiv roll och 

inte tycktes utnyttja sin makt fullt ut hade vi svårt att urskilja om den formella ledaren 

var mer fokuserad på gruppen som helhet än till varje individs behov. När ledarskapet 

väl visade sig lutade det dock mer åt ett gruppfokuserat håll eftersom den formella 

ledaren inte tycktes anpassa ledarskapet utefter de enskilda deltagarna.  

5.2  Grupp 2 

Ledaren för denna grupp skapade snabbt stadgar och struktur för hur gruppen skulle 

arbeta. Struktur kan anses vara ett verktyg för gruppens utveckling mot målet (Byrd & 

Luthy, 2010). På så sätt visade ledaren ett tydligt intresse och engagemang för att leda 

gruppen. Under resten av uppgiftens gång ansågs ledaren behålla sin makt över 

strukturen och vi som observerade upplevde inte att hen konkurrerade om ledarrollen 

med någon annan. Som Uhl-Bien et al. (2013) menar avgör följarskapet huruvida 

ledarskapet ter sig. I den här gruppen uppstod ett tydligt följarskap från start eftersom 

att ledaren direkt tog tag i uppgiften, varpå deltagarna följde anvisningarna. Det är dock 

svårt att säga om ledarskapet blev fullt så effektivt som Uhl-Bien et al. (2013) menar att 

det ska bli då följarna inte visar ledande beteenden. I den här gruppen kunde följarna 
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anses vara lite väl reserverade för uppgiftens bästa. Det ser vi genom att det fanns 

deltagare i gruppen som tycktes förstå mer av uppgiften än vad ledaren gjorde, men som 

inte helt nådde fram med sitt budskap till ledaren. Detta gjorde att processen att nå 

lösningen blev lidande. En aspekt av detta skulle kunna vara just saknaden av en 

informell ledare. Luria och Berson (2012) samt Sun et al. (2013) påvisar att den 

formella ledaren kan ha stor nytta av en informell ledares egenskaper och relationer till 

gruppen. Kanske hade ledaren förstått deltagarna bättre med hjälp av engagemanget från 

en informell ledare.  

 

Vad gäller de beteenden som listats i teorikopplingen till empirin i bilaga 5 uppstod få 

sådana som kan antas främjande för kunskapsintegration. Ledarens agerande till de 

främjande beteenden som uppstod var dock att ifrågasätta och lyssna till andras 

diskussioner. Ledaren uppmuntrade även till allas delaktighet i gruppen. Vi kan återigen 

göra en koppling till följarskapet i gruppen. Generellt för de beteenden som kan antas 

främja kunskapsintegration är överlag en form av motståndsbeteenden. Dessa visar sig 

genom att exempelvis våga ifrågasätta, motsätta sig åsikter och öppna upp för 

diskussion. Eftersom deltagarna genom sitt följarskap till ledaren ansågs vara något 

försiktiga blev det troligtvis naturligt att sådana motståndsbeteenden inte blev så 

framträdande. Det kan vara anledningen till att vi såg så få beteenden som kan antas 

främjande för kunskapsintegration i gruppen. Istället uppstod flera beteenden i gruppen 

som kan antas förhindrande för kunskapsintegration. Ledarens agerande i förhållande 

till detta var ofta att följa majoriteten trots att enskilda deltagare ibland kunde ha viktiga 

synpunkter att beakta, samt att försöka styra in sådana deltagare mot majoritetens 

tankebanor. Ledaren agerade också genom att avvisa och ignorera de idéer som inte 

gick i linje med ledarens egna åsikter vid vissa tillfällen. Vid slutgiltigt gruppkonsensus 

övervägde heller inte ledaren att beakta några ytterligare reflektioner, vilket också kan 

antas ha blivit förhindrande för gruppens kunskapsintegration.  

 

Viktigt att betona utifrån de ageranden vi såg hos ledaren är faktumet att dessa uppstod i 

förhållande till gruppens beteenden. Eftersom deltagarna inte agerade i enlighet med de 

beteenden som kan antas främja kunskapsintegration utan snarare antog fler beteenden 

som kan antas förhindra kunskapsintegration, kan ledarens roll bli något missvisande i 

beskrivningen. Då det väl uppstod främjande beteenden i gruppen anser vi att ledaren 

försökte hantera dessa på ett bra sätt. Generellt upplevde vi ledaren som neutral men 

framträdande i sin roll. Ledaren visade intresse för både uppgiften och deltagarnas 

delaktighet, trots att hen kanske underskattade vissa deltagares förmågor. Det framgår 

också i vårt samtal med ledaren i efterhand att hen önskade att ha lämnat mer utrymme 

åt den person som visade sig vara bra på matematik mot slutet. Det stämmer överens 

med vår uppfattning om att ledaren förmodligen underskattade deltagarnas förmågor, 

vilket dock kanske säger mer om deltagarnas aktivitet i gruppen än om ledaren själv.  

 

Ledarens agerande i koppling till Blake och Moutons (1964) modell the Managerial 

Grid anser vi hamnade någonstans mellan Tillverkaren och Teamledaren. Detta 

eftersom ledaren var tydligt uppgiftsorienterad, men att den underskattning av 

deltagarnas synpunkter som vi såg påminner om Tillverkaren. Vi såg dock ändå ett 

försök till uppmuntran och engagemang hos ledaren vilket påminner om Teamledaren. 

När det gäller de ledarskapsfokus som Wu et al. (2010) belyser, anser vi att ledaren för 

gruppen gick åt det mer gruppfokuserade hållet. Detta eftersom vi märkte att ledaren såg 
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till gruppen som helhet genom att ofta gå på majoritetens önskan. Vi anser heller inte att 

hen anpassade sitt ledarskap utifrån specifika individer.  

5.3  Grupp 3 

Även i grupp tre skapades strukturer och stadgar för hur gruppen skulle samarbeta i 

enlighet med Byrd och Luthys (2010) teori om grupputveckling. Dock skapades inte 

strukturen bara av den formella ledaren, liksom i grupp ett fanns det en deltagare även i 

denna grupp som antog en form av informellt ledarskap. Detta märkte vi genom att 

personen tidigt föreslog en struktur för hur gruppen skulle gå tillväga, vilket gruppen 

gick med på. Efter detta tycktes denna person vara bekväm i en ledande position och 

antog en informell ledarroll under resten av uppgiftens gång. Med det sagt så tappade 

dock inte den formella ledaren sin ledarroll utan höll fast vid sin position. Det blev en 

något konkurrerande stämning mellan den formella och den informella ledaren vid flera 

tillfällen, vilket även framgick i samtalet med den formella ledaren efteråt. Uhl-Bien et 

al. (2013) menar att ledarens effektivitet kan svikta då det uppstår ledande beteenden 

hos de underordnade. Vi kan delvis hålla med Uhl-Bien et al. (2013) om att detta hände 

i gruppen. Detta för att den informella ledaren inte alltid tog hänsyn till den formella 

ledarens idéer och åsikter trots att dessa var relevanta för utvecklingen mot målet. Den 

informella ledarens egna förslag kunde också ha en tendens att bromsa effektiviteten i 

gruppen genom irrelevanta fokus. Trots detta så agerade den formella ledaren 

respektfullt mot den informella ledaren precis som mot resten av deltagarna och 

välkomnade allas åsikter. Den formella ledaren agerade dock fortfarande enligt sin 

position och gav inte vika för den informella ledaren. Vi kan dock inte utesluta 

möjligheten att den informella ledaren kan ha öppnat för diskussion och kunskapsutbyte 

mellan deltagarna. Enligt Luria och Berson (2012) samt Sun et al. (2013) kan den 

informella ledaren fungera som ett viktigt stöd till den formella ledaren, vilket kan ha 

påverkat denna grupp.  

 

Utifrån teorikopplingen till empirin i bilaga 5 identifierade vi några ageranden hos den 

formella ledaren då de beteenden som kan antas främja kunskapsintegration uppstod i 

gruppen. Den formella ledaren agerade genom att ifrågasätta och förklara varför, samt 

lyssnade till andras ifrågasättanden och accepterade andras synpunkter. Den formella 

ledaren agerade även genom att stå upp för sin åsikt då den informella ledaren vände 

majoriteten mot den formella ledaren. Ett annat agerande den formella ledaren åtog sig 

var att uppmuntra de deltagare som inte var lika framträdande att göra sin röst hörd samt 

att engagera sig för enskilda deltagares förslag. Då gruppen nått slutgiltigt 

gruppkonsensus agerade den formella ledaren även genom att vara självkritisk och 

uppmuntra gruppen till att överväga svaret. Överlag upplevde vi samtliga deltagare i 

gruppen som starka individer och till skillnad från i grupp två uppfattade vi följarskapet 

i den här gruppen som mer engagerat. Det kan vara en anledning till att vi såg flera 

beteenden i gruppen som kan antas främja kunskapsintegration, det vill säga att de vågar 

motsätta sig varandra. Inte lika många beteenden som kan antas förhindrande för 

kunskapsintegration uppstod. Utifrån de beteenden som uppstod agerade dock den 

formella ledaren genom att förbise vissa idéer som enskilda deltagare tog upp och 

istället följa majoriteten. Istället hamnade den formella ledaren själv i underläge vissa 

gånger då hen ignorerades, överröstades och inte fick respons på sina förslag. Detta 

säger mycket om den dynamik som uppstod i gruppen samt den informella ledarens 
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makt. Den formella ledaren lät sig dock aldrig hamna i skymundan utan fortsatte alltid 

att stå på sig även de gånger då hen möttes av motstånd.  

 

Utifrån den formella ledarens ageranden fick vi uppfattningen att hen var en säker 

ledare som var noggrann med att alla skulle få komma till tals, även om det innebar att 

den formella ledaren själv blev överröstad. Det hindrade dock inte den formella ledaren 

från att behålla sin auktoritet och skapa diskussion när det krävdes för att komma vidare 

i uppgiften. Den formella ledaren hamnade i en grupp med personer som alla vågade ta 

plats vilket dock kunde försätta hen i underläge ibland, framför allt i relation till den 

informella ledaren. Därav fick vi uppfattningen att den formella ledaren både var 

relations- och uppgiftsorienterad i sitt ledarskap.  

 

I enlighet med Blake och Moutons (1964) modell the Managerial Grid skulle vi 

definiera den formella ledaren som Teamledaren. Detta eftersom den formella ledaren 

både visade engagemang för deltagarna och uppgiften. Vad gäller det gruppfokus som 

Wu et al. (2010) beskriver får vi uppfattningen att den formella ledaren lutade mer åt 

den individfokuserade hållet. Detta eftersom vi såg att den formella ledaren antog olika 

riktningar i sitt ledarskap utifrån de enskilda deltagarna. Exempel på detta är då den 

formella ledaren försökte höja de tystare deltagarnas röster samt vågade föra debatt med 

envisa deltagare.  

5.4  Diskussion 

Frågeställningen för denna uppsats är hur ledare för grupper agerar för att främja 

kunskapsintegration vid problemlösning. De ageranden vi såg hos ledarna i 

observationsgrupperna var högst skilda från varandra. Den formella ledaren i första 

gruppen agerade på ett i stora drag försiktigt och lättövertalat sätt när det uppstod 

beteenden som kan antas främja kunskapsintegration. Vi kan dock inte vara säkra på att 

den formella ledaren hade agerat på samma sätt om det inte funnits en informell ledare i 

gruppen som övertog mycket av makten. Vi anser att ledaren i den andra gruppen 

agerade så gott hen kunde utifrån förutsättningarna, men eftersom ledaren tycktes ha fått 

ett svagt intryck av sina gruppdeltagare så verkade ledaren ha underskattat deras 

förmågor. När deltagarna väl kom till tals och antog sådana beteenden som kan antas 

främja kunskapsintegration hade ledaren redan format en egen strategi, och därmed blev 

ledarens agerande därefter. I den tredje gruppen agerade den formella ledaren på ett 

önskvärt sätt gentemot de beteenden som kan antas främja kunskapsintegration. Den 

formella ledaren stod på sig genom hela uppgiften trots att hen vissa gånger blev 

ignorerad och överröstad av de starka individerna i följarskapet. Även om det i denna 

grupp förekom en informell ledare övergav aldrig den formella ledaren sitt ledarskap 

utan fortsatte engagera sig för både deltagarna och uppgiften.  

 

Det kan finnas flera anledningar till att ledarna agerade på så olika sätt i grupperna. Det 

vi framför allt la märke till var att grupperna hade olika dynamiker, vilket även framgår 

tydligt i den empiriska delen. Detta påverkade både uppgifternas resultat och 

processerna mot gruppernas mål. Något som också kan ha påverkat gruppdynamikerna 

kan ha varit deltagarnas dagsform. Observationerna utfördes under eftermiddagstid då 

deltagarna kan ha varit trötta och tömda på energi. Ytterligare en synpunkt att reflektera 

över är huruvida deltagarnas ålder kan ha spelat roll i observationen. Samtliga grupper 
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hade ett snävt åldersspann där alla deltagare var mellan 22–35 år. Vi kan inte utesluta att 

resultaten kan ha blivit annorlunda med mer åldersrepresentation i grupperna.   

 

Som Uhl-Bien et al. (2013) hävdar noterar även vi att ledarskapet till stor del beror av 

följarskapet i gruppen. I första gruppen uppstod knappt något följarskap till ledaren, 

vilket kan ha varit en anledning till ledarens likgiltiga ageranden. I den andra gruppen 

var följarskapet så inaktivt att ledaren underskattade dess förmågor, därav hens 

ageranden. Ledaren i den tredje gruppen hade ett följarskap av starka individer och 

konkurrerade även med en informell ledare, vilket kan ha varit en anledning till att hen 

ofta kunde bli förbigången. Värt att nämna är att första och tredje gruppen båda 

präglades av en informell ledare och ett alert följarskap, men att de båda ledarna utifrån 

det agerade på mycket olika sätt. Därför kan vi inte utesluta att ledarnas agerande också 

kan ha berott mycket på ledarnas personligheter. Det hade varit intressant att lägga mer 

fokus på de informella ledarna och deras roller i gruppen, men inom ramen för den här 

uppsatsen har vi avgränsat oss till de formella ledarna i analysen. 

 

Vi måste också ta hänsyn till hur ledarna utsågs. Eftersom att ingen deltagare i 

observationsstudien i förväg visste att vi skulle utse en ledare och lottdragningen skedde 

på plats precis innan uppgiften startade, fanns ingen tid för ledarna till att förbereda sig 

eller reflektera. Ledarna fick helt enkelt tackla uppgiften direkt. En del personer kanske 

har utbildning eller erfarenhet av ledarskap sedan tidigare vilket kan ha förenklat 

uppdraget som ledare. Samtidigt kan det finnas andra som kanske tycker det är 

besvärligt att agera som ledare, vilket exempelvis framkom i samtalet med ledaren för 

grupp ett. Detta kan ha påverkat ledarnas agerande och även gruppernas dynamik.  

 

Det kan också ha betydelse att gruppdeltagarna skulle samarbeta utan någon egentlig 

koppling till varandra sedan innan. Vi kan anta att deltagarna i början av grupprocessen 

befann sig i en känsla av osäkerhet gentemot varandra, och därmed ville vara varandra 

till lags. Detta ser vi framför allt i den andra gruppen. En intressant aspekt är dock att 

det var i grupp två som flest personer kände till varandra sedan innan. Tvärtom hade vi 

en tanke om att en grupp där det fanns flera personer som kände till varandra sedan 

tidigare skulle samarbeta bättre, då dessa inte skulle behöva bearbeta det första stadiet i 

att vara osäkra gentemot varandra. Dock var det i grupp två som följarna kändes mest 

osäkra, vilket också påverkade ledarskapet. Detta skulle kunna bero på att deltagarna 

kände ett ansvar gentemot varandras redan etablerade relationer. I de andra grupperna 

där inte lika många deltagare kände till varandra lika väl kanske de upplevde att sådana 

beteenden som kan antas främja kunskapsintegration, alltså motstånd mot varandra, inte 

var lika svåra att ta till. Detta för att deltagarna inte skulle behöva mötas igen under 

liknande förhållanden utan endast under detta enstaka tillfälle.  

 

Som Okhuysen och Eisenhardt (2002) påpekar besitter varje enskild deltagare i en 

grupp kunskap som behöver integreras med resten av gruppen för att åstadkomma 

effektivitet och prestation. I vår observation behöver vi belysa att det går att identifiera 

två olika sätt att integrera kunskap i grupperna. Dels genom själva informationen som 

varje deltagare blir tilldelad och som behöver utbytas mellan varandra för att på så sätt 

nå en enad förståelse. Å andra sidan kan man också anse själva processen hur gruppen 

bestämmer sig för att gå tillväga för att lösa uppgiften som en typ av 

kunskapsintegration. Vi har tittat på båda sätten när vi analyserat händelseförloppen. 
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Det framgår även i den empiriska delen där vi avgränsat oss till att lyfta de händelser 

där beteenden som kan antas främja och förhindra kunskapsintegration uppstår. 

Exempelvis lyfter vi både hur deltagarna hanterar utbytet av informationen på lapparna, 

samt hur deltagarna hanterar de förslag och idéer som utbyts mellan deltagarna om hur 

de ska bearbeta uppgiften.  

 

Något som kan bli missvisande i vår studie är att viss information som deltagarna får är 

vilseledande. Därmed blir naturligtvis olika typer av information värda att göra 

motstånd till eller inte. Vi har utgått ifrån samtliga beteenden som kan antas främja eller 

förhindra kunskapsintegration när vi analyserat ledarnas agerande, även de gånger då 

vilseledande information tas upp. Vi är medvetna om att det kan anses missvisande att 

fokusera på hur både ledare och grupper agerar gentemot irrelevant kunskap, dock vill 

vi argumentera för att dessa företeelser också är viktiga att beakta. Detta för att en enad 

förståelse till varför viss information är viktig eller oviktig fortfarande utgör en del av 

kunskapsintegrationen. Utbytet av kunskap är i sig en aspekt, men det är först när 

kunskapen integreras och kombineras med resten av kunskaperna hos gruppens 

deltagare och därigenom kan anta nya riktningar mot problemlösningen som 

kunskapsintegration uppstår.  

 

Även om det var svårt att identifiera olika ledarskapsstilar utifrån Blake och Moutons 

(1964) modell the Managerial Grid kunde vi göra en ytlig placering av de tre ledarna. 

Vi såg att första gruppens ledare kunde liknas vid Jämviktaren, den andra gruppens 

ledare vägde mellan Tillverkaren och Teamledaren, samt att den tredje gruppens ledare 

liknades vid Teamledaren. Det kanske hade blivit tydligare om gruppen hade varit en 

befintlig arbetsgrupp med en erfaren ledare som redan var bekant med gruppens 

deltagare och de olika kvalitéer som de satt inne på. Möjligtvis hade det också blivit 

tydligare om uppgiften hade varat längre än 25 minuter. Om vi skulle behöva avgöra 

vilken ledare som förhöll sig på bästa sätt gentemot de beteenden som kan antas främja 

respektive förhindra kunskapsintegration skulle vi välja ledaren i grupp tre. Hens 

ledarskap påminde mycket om det Clegg et al. (1996) beskriver som situationsanpassat 

ledarskap utifrån Contingency-modellen. Detta säger också emot teorin som Wu et al. 

(2010) beskriver om att ett gruppfokuserat ledarskap skulle anses vara det mest 

effektiva. Det kan dock anses vara ett orättvist resultat i och med att den tredje gruppen 

inte stötte på särskilt många beteenden som kan antas förhindrande för 

kunskapsintegration utan snarare många främjande. Däremot anser vi att ledaren till 

största del mötte dessa främjande beteenden på ett bra sätt som inte bromsade 

kunskapsintegrationsprocessen. Trots det måste vi ta hänsyn till att det kan berott på 

ledarens egna egenskaper och personlighet. Därför är det också missvisande att dra en 

slutsats om vilken ledarstil som fungerar bäst i kunskapsutbytande grupper.  
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6  Slutsatser 

Vi kan dra två slutsatser om hur ledare agerar för att främja kunskapsintegration utifrån 

vår undersökning. Den ena slutsatsen är att ledares agerande till stor del beror av 

följarskapet. Därför är den rådande dynamiken i gruppen avgörande för hur ledares 

agerande visar sig i grupper i förhållande till de beteenden som kan antas främjande för 

kunskapsintegration. I observationsgrupperna stötte ledarna på olika typer av dynamiker 

och olika typer av följarskap som i sin tur tycktes påverka ledarskapet i grupperna på 

mycket olika sätt. På så sätt kunde vi inte identifiera mönster eller gemensamma 

nämnare för ledares ageranden. 

 

Den andra slutsatsen vi har kommit fram till är att ledares agerande för att främja 

kunskapsintegration blir mindre framträdande ju fler deltagare som känner till varandra 

i gruppen. I den observationsgrupp där flest deltagare kände till varandra sedan tidigare 

förekom färre beteenden som kan antas främja kunskapsintegration. På så sätt blev 

ledarens agerande i förhållande till dessa beteenden svårt att analysera. Därmed har 

ledare som ska främja kunskapsintegration svårare att komma till rätta med sitt 

ledarskap i en grupp där deltagarna redan känner till varandra.  

6.1 Begränsningar 

Vi vill betona att de slutsatser vi kan dra utifrån denna studie inte med rättvisa kan 

generalisera ledares ageranden överlag för att främja kunskapsintegration i grupper. 

Förhoppningen då vi beslutade oss för vårt uppsatsämne och tillvägagångssätt var att vi 

skulle kunna identifiera mönster hos ledarna. Vi tänkte oss att ledarna skulle kunna visa 

upp liknande ageranden i förhållande till beteenden som kan antas främjande och 

förhindrande för kunskapsintegration, och på så sätt kunna dra en något mer allmän 

slutsats om ledare. I studien märkte vi dock att ledarna agerade på mycket olika sätt. 

Vår slutsats kring detta är att ledarna stötte på olika typer av dynamiker och olika typer 

av följarskap som i sin tur tycktes påverka ledarskapet i grupperna. En annan aspekt 

som vi måste ta hänsyn till är att ledarnas olika personligheter kan ha spelat en 

betydande roll i hur olika deras ageranden blev i grupperna. Om samma ledare hade 

hamnat i andra grupper hade kanske både gruppdynamiken, processen och i sin tur 

resultatet kunnat bli annorlunda. 

 

Om vi hade fått möjligheten att göra om denna studie hade vi åtgärdat några punkter. 

Dels hade vi önskat ett helt slumpmässigt urval för att kunna generalisera grupperna 

mer till verkligheten och utöka åldersspannet. En nackdel med det hade dock varit att en 

av de slutsatser vi kommit fram till nu hade uteblivit. Det vill säga, att ledare som ska 

främja kunskapsintegration kan få det svårare med sitt ledarskap i grupper där 

deltagarna känner varandra sedan innan.  

 

En annan önskan för att kunna generalisera ytterligare hade varit tillgång till mer tid och 

mer resurser, så att vi hade kunnat undersöka ännu fler grupper. I så fall tror vi att det 

hade varit lättare att identifiera mönster i ledarnas ageranden. Vi hade också kunnat 

undersöka redan befintliga grupper med ledare. Detta för att det hade kunnat ge mer 

rättvisa resultat om ledare generellt än i detta fall där ledarna blev fiktiva. Ytterligare en 

aspekt hade varit att undersöka grupperna när de ställs inför uppgifter som pågår under 
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en längre tid än 25 minuter. Detta hade kunnat möjliggöra för fastställandet om speciella 

ledarstilar har något tydligare samband till huruvida ledare agerar gentemot beteenden 

som antas främjande och förhindrande för kunskapsintegration.  

6.2 Implikationer för praktik 

Utifrån våra slutsatser kan inspiration till gruppledare i organisationer vara att beakta 

gruppdeltagarnas relationer och anpassa ledarskapet efter detta vid kunskapsutbytande 

uppgifter. Ytterligare inspiration till gruppledare för att väcka diskussion och på så sätt 

bidra till kunskapsintegration är att skaffa sig en tidig uppfattning av följarskapet. Att 

urskilja informella ledare samt styrkor och svagheter hos följarskapet kan underlätta för 

att vara beredd på den dynamik som uppstår i gruppen. På så sätt kan ledare anpassa sitt 

agerande så att det främjar för kunskapsintegration.  

6.3 Vidare forskning 

En teoretisk följd av vår studie skulle kunna vara att undersöka ledares ageranden i 

förhållande till de gruppbeteenden som antas främja respektive förhindra 

kunskapsintegration i redan befintliga grupper. Detta skulle exempelvis kunna vara 

arbetsgrupper inom organisationer. Arbetsgrupperna hade kunnat observeras när de 

löser uppgifter som inte är lika tidsbegränsade som den i vår studie, samt att flera 

arbetsgrupper med fördel hade kunnat observerats.  

 

Förslag till vidare forskning inom området är att bygga vidare på resultaten som 

framkom av vår studie. Det vi har kommit fram till är dels att ledares agerande till stor 

del beror av den rådande gruppdynamiken och följarskapet. Dels har vi kommit fram till 

att ett lämpligt ledarskap för att främja kunskapsintegration kan försvåras i grupper där 

deltagare känner till varandra sedan tidigare. Förslag på forskning att bygga vidare på 

med våra resultat skulle kunna vara att fokusera mer på gruppers följarskap och 

individerna som samspelar i gruppen för att urskilja komponenter i dynamikens 

påverkan. På så sätt hade mer fokus kunnat ägnas åt gruppens sammansättning och 

vilken konstruktion som skulle kunna bli den bästa för att främja kunskapsintegrationen.  
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 Bilaga 1: Instruktionslappar 

 (De vilseledande lapparna är markerade med fet text) 

 

1. I Atlantis räknar man tiden i dagar. 

2. Den Atlantiska dagen är uppdelad i schlibs och ponks. 

3. Längden av en zin är 50 cm. 

4. Höjden av en zin är 100 cm.     

5. Bredden av en zin är 10 cm. 

6. En zin är byggd av stenblock. 

7. Varje block är 1 kubikcm.  

8. Dag 1 i den Atlantiska veckan kallas Aguaday. 

9. Dag 2 i den Atlantiska veckan kallas Neptiminus. 

10. Dag 3 i den Atlantiska veckan kallas Sharkday. 

11. Dag 4 i den Atlantiska veckan kallas Mermaidday. 

12. Dag 5 i den Atlantiska veckan kallas Daydoldrum. 

13. Den Atlantiska veckan har 5 dagar.    

14. Arbetsdagen består av 9 schlibs. 

15. Varje arbetare tar en rast på 16 ponks under arbetsdagen. 

16. Varje arbetare tar raster under arbetsdagen, totalt 16 ponks. Det går 8 ponks på en 

schlib. 

17. Arbetarna lägger var och en 150 blocks per schlib. 

18. Hela tiden under arbetets gång är det ett gäng med 9 personer på plats. 

19. En person ur varje gäng har religiösa plikter och lägger inga block. 

20. Ingen jobbar på Daydoldrum. 

21. Vad är en cubitt? 

22. En cubitt är en kub, där alla sidor är 1 megalithic yard. 

23. En megalithic yard är 3,5 cm. 

24. Jobbar man på söndag? 

25. Vad är en zin? 

26. Med vilken sida upp står en zin? 

27. En zin är gjord av gröna block. 

28. Grön har en speciellt religiös signifikans på Mermaidday. 

29. Varje gäng inkluderar två kvinnor. 

30. Jobbet börjar i gryningen på Aquaday. 

31. Endast ett gäng jobbar med konstruktionen av en zin. 

32. Det finns åtta goldscales i en goldfin. 

33. Varje block kostar 2 goldfins. 
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Bilaga 2: Instruktionspapper 

 
I den antika staden Atlantis, byggdes en stabil, rektangulär obelisk, även kallas en zin, 

för att hedra gudinnan Tina. Strukturen tog mindre än två veckor att slutföra.  

 

Uppgiften för din grupp är att bestämma vilken dag i veckan som Obelisken blev 

färdigbyggd. Du har 25 minuter på dig att lösa uppgiften. En formell ledare utses av oss.  

 

Du kommer att få lappar med information som hör till uppgiften. Du får dela med dig av 

informationen muntligt, men du får inte visa dina lappar för de andra deltagarna.  
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Bilaga 3: Motivering till rätt svar 
       

1. Dimensionerna för en zin indikerar att det krävs 50 000 kubikcentimeter stenblock 

2. Blocken är 1 kubikcentimeter var, därför behövs det 50 000 block. 

3. Varje arbetare arbetar 7 schlibs per dag (2 schlibs är inräknade för rast). 

4. Varje arbetare lägger 150 block per schlib, därför lägger varje arbetare 1050 block 

per dag. 

5. Det är 8 arbetare per dag, därför läggs det 8400 block per arbetsdag. 

6. Det 50 000:de blocket läggs därför på den sjätte arbetsdagen. 

7. Eftersom att de inte arbetar på Daydoldrum så är den sjätte arbetsdagen Neptiminus. 
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Bilaga 4: Händelseförloppet under gruppuppgifterna 
 

Nedan följer händelseförloppet för alla tre grupper. 

 

Grupp 1: 
Ledare för grupp ett blev G1D1, och kommer härefter betecknas som L1. När tiden 

startar sätter G1D3 direkt en struktur för hur gruppen ska arbeta, vilket ingen inklusive 

L1 vänder sig mot. L1 gör som G1D3 vill och agerar genom att föra anteckningar över 

vad som sägs av resterande gruppdeltagare. G1D3 försäkrar sig om att L1 tar sitt ansvar 

som ledare genom att fråga om hen för anteckningar, vilket L1 gör. Överlag använder 

G1D3 en dominant ton och jagar gärna på gruppen när tempot saktar ned eller när 

tystnad uppstår. Stämningen i gruppen blir därefter, trots detta finns det deltagare 

(G1D4) i gruppen som är måna om att skapa en behaglig miljö och frågar om L1 hänger 

med.  

 

Trots att L1 kan framstå som passiv i skuggan av G1D3 så märks det att L1 fokuserar, 

för anteckningar och räknar på uppgiften i tystnad. De gånger då L1 blir förvirrad och 

visar osäkerhet inför hur gruppen ska ta sig vidare är G1D3 snabb med förslag. När alla 

informationslappar är upplästa försäkrar sig G1D3 om att gruppen inte missat någon 

informationslapp och frågar sedan L1 hur hen har tänkt sig att gruppen ska arbeta 

vidare. L1 börjar försöka bena ut informationen medan resten av gruppen är passiva. 

Tillslut kommer G1D3 med förslag på hur gruppen kan göra, L1 håller med, resten av 

gruppen sitter tysta.  

 

G1D3 ifrågasätter om vissa informationslappar är irrelevanta men konfronteras av L1. 

G1D2 kommer med en idé som skulle kunna underlätta för gruppen, varpå alla visar att 

de håller med men G1D3 sitter tyst. L1 tar sig an G1D2:s idé och förklarar sitt tankesätt 

för gruppen. G1D3 ifrågasätter L1:s tankesätt, varpå L1 instämmer om ifrågasättandet 

och tänker om. Vidare kommer L1 med ytterligare idéer som alla i gruppen håller med 

om och G1D6 kommer med en till idé som kompletterar L1:s idéer. G1D4 lyfter 

huruvida en lapp med vilseledande information kan vara relevant. Gruppen engagerar 

sig för G1D4:s tanke, men konstaterar att lappen är irrelevant.  

 

Halva tiden har passerat. Gruppen möter den matematiska delen av uppgiften och G1D3 

tar då ett tydligt avstånd genom att luta sig tillbaka och påtala att detta inte är G1D3:s 

styrka. L1 räknar under tiden som resten av gruppen sitter tysta och väntar på svar från 

L1, vilket efter en stund presenteras. Svaret är felaktigt vilket G1D6 genast upptäcker 

och ifrågasätter. Då L1 råkar säga fel vid ett tillfälle är G1D3 snabb på att rätta L1. Efter 

sammanfattningen kommer L1 fram till hur de ska räkna vidare för att nå den slutgiltiga 

lösningen, varpå G1D3 uttrycker skepticism men snabbt inser att L1:s tänk är rätt. 

Vidare ifrågasätter G1D6 om gruppen verkligen har all nödvändig information, vilket 

gruppen reflekterar över men sedan tillsammans konstaterar att de har. Därefter uppstår 

en stunds tystnad när L1, G1D3 och G1D4 räknar vidare och de andra väntar 

avvaktande. G1D3 föreslår ett svarsalternativ utan att få någon respons av gruppen.  

 

G1D4 lyfter återigen en vilseledande lapp och frågar de andra om dess betydelse. 

Gruppen diskuterar detta men kommer fram till att informationen är irrelevant, det är 

dock tydligt att G1D4 inte helt accepterar gruppens konsensus då hen inte uttrycker sitt 
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medtyckande. Det uppstår ett tillfälle då G1D3 avbryter en diskussion och ger ut ordern 

att någon i gruppen ska räkna ut det sista de behöver för att komma vidare. Alla lyssnar 

och L1 tar tag i uträkningen. G1D3 försäkrar sig om att L1 kan koncentrera sig ifall 

resten av gruppen diskuterar vidare om andra informationslappar. L1 bekräftar att det 

går bra, och på kommando av G1D3 diskuterar resten av gruppen vidare. 

 

Då L1 räknat färdigt märks det att L1 inte vill avbryta gruppens diskussion då L1 

inväntar ett tillfälle att presentera svaret till gruppen. G1D3 ser att L1 inte räknar längre 

och ber L1 att berätta sitt svar. L1 presenterar sitt svar och G1D3 tar kommandot genom 

att tycka att någon i gruppen ska tänka ut vad det slutgiltiga svaret blir. L1 kommer 

fram till ett slutgiltigt svar (detta är rätt). G1D3 börjar dock överväga om de bör räkna 

på ett annat sätt utifrån vilseledande information på en lapp. På G1D3:s initiativ börjar 

deltagarna tänka om och gruppen kommer istället överens om ett annat svar. De 

presenterar sitt slutgiltiga svar till oss observationsledare trots att det är två minuter 

arbetstid kvar av uppgiften. Vi presenterar facit och konstaterar att gruppen svarat fel. 

 

När vi samtalade med L1 efteråt framkom det att L1 tyckte det kändes svårt hur man 

skulle hantera uppgiften på bästa sätt eftersom deltagarna inte visste vad som skulle 

komma. Överlag tyckte dock L1 att samarbetet gick bra eftersom gruppen var inne på 

rätt spår, även om de förvirrades av den vilseledande informationen. Det mest kritiska 

momentet enligt L1 var tidspressen till en början, men när gruppen väl kommit igång så 

blev sållandet av irrelevant information mer kritiskt. L1 menar att hen försökte så gott 

hen kunde att se till så gruppen kom vidare under uppgiftens gång, men var osäker på 

om hen lyckades så bra med det och att rikta fokus åt rätt håll. Om L1 kunnat göra något 

annorlunda hade L1 antecknat från start och fokusera ännu mer på att urskilja relevant 

information. Vad gäller den övriga gruppens prestation tyckte L1 att alla var delaktiga 

men att G1D3 tog över ledarrollen. Under vår intervju uttrycker också L1 att hen innan 

hade hoppats på att inte behöva bli ledare. 

 

Grupp 2: 
Ledare för grupp två blev G2D4, och kommer härefter betecknas som L2. Direkt när 

tiden startar formar L2 en strategi genom att be deltagarna att kika igenom 

informationslapparna de blivit tilldelade. Gruppen gör som de blir tillsagda. Eftersom 

att inte L2 själv vet vad som står på lapparna frågar L2 istället gruppen om någon har 

någonting konkret att börja med efter ett par minuter i tystnad. Ingen av deltagarna tar 

initiativ till att säga något förutom G2D6 som konstaterar att informationslapparna är 

numrerade. Tillslut säger G2D2 att hen har information som kan hjälpa dem att komma 

igång, G2D3 ansluter sig till förslaget och fortsätter att berätta några av de saker som 

står på G2D3:s lappar. L2 uttrycker att hen vill ha mer information av de andra 

deltagarna, men de är trevande. G2D2 föreslår att de ska gå igenom lapparna i 

turordning, G2D6 håller med och gruppen startar. L2 antecknar under tiden som 

deltagarna går igenom sina lappar. L2 försöker att klargöra informationen som har 

kommit fram hittills men då ifrågasätter G2D3 genom att säga att det kommer mer 

information på kommande lappar och att de bör fortsätta, L2 accepterar detta. 

 

När gruppen har gått igenom alla informationsslappar i turordning försöker L2 att reda 

ut vad de vet. L2 har en strategi att fråga de andra deltagarna vad de har för information 

för att förtydliga att L2 har antecknat rätt uppgifter. L2 leder in gruppen på ett felaktigt 
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spår efter att L2 är övertygad om att en av de vilseledande informationslapparna är 

relevant. Här lägger hela gruppen mycket tid. G2D1 och G2D5 som hittills varit 

tystlåtna lyfter en idé, G2D1 kan sedan inte släppa detta och bearbetar detta tyst för sig 

själv. Tillslut pratar G2D1 högre och lyfter den idén som G2D1 har räknat på, men får 

ingen respons från resten av gruppen. De andra deltagarna pratar vidare om andra idéer 

som de räknar på och det som G2D1 framhävde hamnar i skuggan av andra idéer. Halva 

tiden har gått. 

 

L2 och G2D3 börjar att diskutera de matematiska uträkningarna som uppgiften 

innehåller. L2 lyfter relevansen av en betydelsefull informationslapp och frågar om den 

kan hänga ihop med det gruppen ska räkna ut. Ingen av de andra deltagarna ger någon 

respons på detta förutom G2D5 som ger L2 den information som står på sin lapp. L2 

sammanfattar informationen de vet. L2 börjar komma nära det som gruppen behöver 

lösa för att få fram rätt resultat men kommer gång på gång in på den vilseledande 

informationen som är irrelevant för gruppen. Resten av deltagarna arbetar på och 

ifrågasätter inte L2. Återigen försöker L2 att få svar på en informationsslapp som är 

betydelsefull för resultatet och tillsist svarar G2D5 tröttsamt med informationen som 

står på en annan vilseledande lapp (L2 får alltså fel svar på frågan). L2 ber om ursäkt 

och accepterar det som G2D5 säger. 

 

Gruppen arbetar på i tystnad. Tillslut lyfter G2D1 en idé som hen tycks ha haft i tanken 

ett tag då G2D1 mest suttit tyst. L2 säger att det är samma idé som L2 har 

(uppenbarligen förstår L2 dock inte G2D1:s idé eftersom L2 har fel i sin matematiska 

uträkning då L2 har fått felaktig information av G2D5). G2D1 säger inte emot detta 

utan fortsätter att vara tyst. Efter en stunds räknande kommer L2 med ett förslag till svar 

(L2 tänker helt rätt men eftersom att L2 räknat med felaktiga uppgifter så blir inte 

resultatet rätt). Ingen i gruppen ifrågasätter detta. Efter ett tag lyfter G2D1 återigen sin 

idé med de rätta uppgifterna. L2 förklarar då vidare och presenterar sin uträkning 

istället, G2D1 ifrågasätter ej. Gruppen tycks acceptera L2:s uträkning. G2D3 lyfter en 

idé som hen har suttit och räknat på och som är ett alternativ till L2:s idé (detta förslag 

är rätt). G2D3 får ingen respons på sin idé från de andra deltagarna. G2D3 fortsätter att 

fråga om information till en av idéerna G2D3 har. G2D2 försöker att ge G2D3 det rätta 

svaret men L2 överröstar återigen med sin (felaktiga) idé. G2D3 accepterar detta svar.  

 

Nu börjar L2 att be om hjälp med det matematiska av de andra deltagarna, men får 

ingen respons. Dock ser det ut som att G2D3 sitter och gör en egen uträkning. Gruppen 

för en diskussion när G2D3 lyfter sitt förslag (G2D3 har tänkt rätt med uträkningen men 

räknat fel någonstans och får fel svar). Gruppen accepterar detta. G2D2 ifrågasätter men 

G2D3 klargör och förklarar sitt tillvägagångssätt. Nu konstaterar gruppen tillsammans 

att de inte kommer att komma fram till något annat förslag till resultat än den idé som 

G2D3 har lyft. De räknar på förslaget. Nu är tiden ute och vi ber gruppen om ett 

slutgiltigt svar. L2 presenterar sitt svar utifrån uträkningen efter avstämning med 

gruppen. Vi läser upp facit och konstaterar att gruppen har svarat fel. 

 

När vi samtalade med L2 i efterhand kom det fram att L2 inte kände sig osäker på 

ledarrollen men däremot uppfattade uppgiften som svår. Detta eftersom det var svårt att 

ha en överblick över den information som respektive deltagare hade. L2 var nöjd över 

sin strategi att låta deltagarna lära känna sina lappar innan kunskapsintegrationen 
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påbörjades. Det viktiga för L2 som ledare var att alla skulle få ta del av all information 

som fanns i rummet. Ett kritiskt moment för L2 ansågs vara den matematiska delen av 

uppgiften, L2 blev då osäker och började backa som ledare. L2 försökte då lämna över 

ansvaret till de deltagare som L2 märkte hade högre matematikkunskaper. Om L2 fick 

ändra något i sitt ledarskap i efterhand hade L2 försökt lämna mer utrymme åt G2D3 

som i slutändan hade räknat rätt. En utmaning enligt L2 var att sålla felaktig information 

och att se till så att alla i gruppen fick rätt uppgifter. L2 upplevde också att gruppen var 

bra och flera var aktiva, men att vissa visade avstånd framför allt vid den matematiska 

delen av uppgiften. Vissa deltagare kommunicerade inte helt såsom L2 hade önskat.  

 

Grupp 3: 
Ledare för grupp tre blev G3D4, och kommer härefter betecknas som L3. Då 

tidtagaruret sätter igång förklarar L3 uppgiften startad och ber alla deltagare att kika 

igenom sina informationslappar. G3D6 tar direkt upp att alla lapparna är numrerade, 

men får ingen respons från gruppen. Istället lyfter G3D3 att vissa lappar består av frågor 

och föreslår att gruppen ska börja med att gå igenom de lapparna som innehåller frågor 

och söka svar på dessa. Många i gruppen instämmer i att det låter som en bra idé. G3D3 

sätter igång med att lyfta en fråga och G3D2 svarar på denna genom information som 

G3D2 har på en av sina lappar. L3 försöker att bistå med informationen som finns på 

instruktionspappret som alla deltagare har framför sig där L3 finner svar på ytterligare 

en av G3D3:s frågor. G3D1 framhäver att någon borde föra anteckningar och vänder sig 

specifikt till G3D3. G3D3 har redan börjat anteckna och fortsätter med detta.  

 

G3D3 lyfter igen om någon har svar på den informationslapp som G3D3 redan 

efterfrågat. L3 ger återigen samma svar som tidigare. G3D1 flikar även in med de svar 

som G3D1 har på sina informationslappar och även G3D6 och G3D5 lägger till det som 

dem vet. Tillsammans får de ihop ett förslag till en idé som G3D3 antecknar. L3 

försöker att få uppmärksamheten och det är tydligt att L3 har något att säga men får inte 

tillfälle att berätta utan överröstas istället av de andra. G3D3 går på och lyfter ytterligare 

en fråga som finns på G3D3:s informationslappar trots att de inte riktigt är klara med 

den tidigare informationen. G3D6 ger svar på den nya frågan genom sina 

informationslappar. Nu får L3 göra sig hörd och ger en sammanfattning av vad de har 

kommit fram till hittills, L3 lyfter även en strategi för hur de ska ta sig vidare som 

engagerar gruppen och de fortsätter att arbeta. G3D3 lyssnar på förslaget som kommer 

från L3 och försöker få gruppen att komma vidare genom att fylla i svaren på L3:s 

frågor. Även G3D2 besvarar de frågor som diskuteras i rummet. Nu försöker L3 

återigen att få en syl i vädret men blir överröstad av G3D3. 

 

L3 fortsätter att försöka göra sin röst hörd i gruppen genom att lyfta en fråga och får 

tillslut svar av G3D3, men när L3 vill göra en ny sammanfattning av informationen de 

vet blir L3 överröstad igen, den här gången av G3D2. Nu föreslår istället G3D1 en ny 

idé samt ett förslag på hur gruppen ska ta sig an detta. Gruppen instämmer och varje 

deltagare fyller i vad de vet. L3 gör återigen ett försök till en sammanfattning men blir 

även denna gång överröstad. 

 

G3D6 tar nu upp den första lappen i nummerordningen och tycker att de borde utgå från 

denna då den innehåller information som de kan starta med. Det uppstår en liten tystnad 

och L3 gör en sammanfattning av det de vet. Alla lyssnar denna gång och fyller på med 
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information allteftersom. L3 blir konfunderad över en idé och G3D3 instämmer i att 

detta är något som de måste arbeta vidare med (denna idé är felaktig). Eftersom det 

visar sig då gruppen försöker anta idén att ingen i gruppen besitter information lämplig 

för idén så går gruppen vidare. 

 

L3 vill gärna att G3D5 berättar vad som står på G3D5:s informationslappar då hen varit 

tystlåten. Tillsammans börjar hela gruppen att kombinera informationen och L3 

kommer med idén om att de ska göra en minneskarta. Nu berättar även G3D1 att 

informationslapparna har siffror och att de borde läsa dem i nummerordning. Gruppen 

gör detta och L3 fyller i informationen i minneskartan. Under tiden som lapparna läses 

upp fyller deltagarna i informationen som saknas. G3D2 lyfter en idé som säger emot ett 

förslag som L3 har nämnt tidigare. De andra i gruppen håller med G3D2 och L3 

upprepar sin ståndpunkt. Då ändrar sig G3D2 och håller med L3 trots att detta är 

tvärtemot vad G3D2 precis sa. Halva tiden har gått. 

 

L3 gör en sammanfattning under tiden som gruppen arbetar på. L3 lyfter en idé till 

lösning och G3D6 ifrågasätter detta. L3 funderar nu istället på om informationslappen 

som finns angående detta är en “luring” och berättar detta samt att gruppen borde gå 

vidare. G3D1 ifrågasätter en idé (som är grundläggande för att lösa uppgiften). Gruppen 

hjälps åt att komma med hjälpande information om detta. G3D3 lyfter också en idé men 

säger fel och G3D5 rättar till detta. Nu har de gått igenom alla informationslapparna i 

turordning.  

 

L3 tar kommando och frågar G3D1 om den sista informationslappen, de dividerar fram 

och tillbaka angående detta men tillslut inser L3 att dessa lappar inte är betydande för 

uppgiften. G3D3 ifrågasätter detta och får med sig resten av gruppen. L3 försöker att 

förklara att G3D3 tänker fel men blir överröstad av G3D3. Nu inser G3D2 att L3 har 

rätt i sitt tankesätt och försöker att hjälpa till att förklara detta för hela gruppen. G3D3 

har svårt att släppa detta men tillslut inser gruppen att de måste fortsätta.  

 

G3D1 frågar G3D5 om en informationslapp (som är viktig för slutresultatet). Gruppen 

börjar tillsammans att räkna på detta. G3D3 lyfter en ny idé och L3 hjälper till att räkna. 

L3 berättar för de andra om sina uträkningar. Gruppen diskuterar hur de ska ta sig 

vidare, tillslut upptäcker L3 hur de ska räkna för att få fram rätt svar och hela gruppen 

instämmer. L3 efterfrågar någon som är bra på matematik. G3D1 kommer direkt med 

ett förslag på en uträkning. L3 ifrågasätter svaret och kommer med ett förslag på 

uträkning, varpå ingen i gruppen motsätter sig detta. G3D6 berättar att hen försöker med 

en egen uträkning. Gruppen tycks godkänna förslaget som L3 har som resultat, men nu 

börjar L3 istället att lyfta några av de vilseledande informationslapparna. G3D1 tycks 

förstå att denna information är irrelevant och G3D3 instämmer i detta. Nu är tiden ute 

och vi ber om ett resultat. L3 presenterar det svar som L3 tidigare räknat ut, vilket är fel. 

Vi läser upp facit. 

 

När vi samtalar med L3 efteråt uttrycker L3 att ledarskapet kändes trevande, eftersom 

L3 upplever att ledare vanligtvis utses mer informellt än i detta fall när ledaren lottdrogs 

precis innan uppgiften startade. L3 hade dock ingenting emot att vara ledare, utan tänkte 

att hen fick ta emot utmaningen som den kom. Den huvudsakliga taktiken för L3 var att 

försöka uppmärksamma de deltagare som hade någon bra idé och därifrån försöka styra 
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gruppen i den riktningen, samt att skriva ned deltagarnas information och få ihop alla 

pusselbitar. L3 tyckte själv att hen hade bra idéer ibland som också styrde gruppen åt 

rätt riktningar. L3 tyckte att hen gjorde ett bra jobb utifrån förutsättningarna, och hade 

därför inget att tillägga om vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda ur ett 

ledarskapsperspektiv. Den största utmaningen enligt L3 var att delegera resurserna på 

rätt sätt, och att undvika att deltagare satt sysslolösa. Vad gäller gruppens engagemang 

ansåg L3 att G3D3 tog över ledarrollen lite eftersom G3D3 var mest pratsam, trots det 

så betraktade L3 sitt eget ledarskap som det huvudsakliga.  

 

 

 

 

 

  



 

 43 

Bilaga 5: Teorikoppling till empiri 
 

Utifrån händelseförloppet i bilaga 4 har vi sorterat ut de företeelser som vi ansåg stämde 

överens med de beteenden som vi har sammanfattat i tabell 4. Då vi urskilt dessa 

beteenden uppmärksammade vi hur ledaren agerande vid dessa tillfällen. För varje 

rubricerad teori följer en egen förankrad tabell för varje grupp. Vi vill uppmärksamma 

läsaren på att texten i kolumnen “Händelse” i tabellerna är direkt urklippta sekvenser ur 

de olika händelseförloppen som presenteras i bilaga 4. Siffrorna i denna kolumn 

markerar de olika händelserna och härleder därefter till motsvarande siffror i kolumnen 

“Ledarens agerande”. 

 

Janis (1972) - Grupptänkande 

 

Grupp 1 Händelse Ledarens agerande 

Främjande för 

kunskapsintegration: 

 

Gruppen uppmuntrar till alla 

deltagares delaktighet och 

rätt att få sin röst hörd. 

 

Exempel: När en deltagare 

eller hela gruppen 

uppmuntrar en tystlåten 

deltagare att dela med sig av 

sina tankar. 

1. Stämningen i 

gruppen blir därefter, 

trots detta finns det 

deltagare (G1D4) i 

gruppen som är måna 

om att skapa en 

behaglig miljö och 

frågar om L1 hänger 

med.  

 

2. När alla 

informationslappar är 

upplästa försäkrar sig 

G1D3 om att gruppen 

inte missat någon 

informationslapp 

 

 

3. G1D4 lyfter 

huruvida en lapp med 

vilseledande 

information kan vara 

relevant. Gruppen 

engagerar sig för 

G1D4:s tanke, men 

konstaterar att lappen 

är irrelevant.  

 

4. G1D4 lyfter återigen 

en vilseledande lapp 

och undrar över dess 

1. En deltagare checkar 

av att ledaren hänger 

med under processen så 

att ledaren inte hamnar 

efter. Ledaren bekräftar.  

 

 

 

 

2. En deltagare 

försäkrar sig om att 

gruppens alla deltagare 

har sagt sitt angående 

informationen de har på 

sina lappar. Ledaren 

inväntar svar från de 

andra deltagarna. 

 

3, 4. Gruppen engagerar 

sig för en enskild 

deltagares idé. Ledaren 

engagerar sig också, 

men agerar inget 

annorlunda från resten 

av deltagarna.  
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betydelse. Gruppen 

diskuterar detta men 

kommer fram till att 

informationen är 

irrelevant  

Förhindrande för 

kunskapsintegration: 

 

Gruppen uppmuntrar inte en 

tyst deltagare att få sin röst 

hörd. 

 

Exempel: När gruppen tycks 

utgå ifrån att en deltagare 

håller med om ett påstående 

eller en idé då den är 

tystlåten.  

1. När tiden startar 

sätter G1D3 direkt en 

struktur för hur 

gruppen ska arbeta, 

vilket ingen inklusive 

L1 vänder sig mot. 

 

 

 

2. L1 börjar försöka 

bena ut informationen 

medan resten av 

gruppen är passiva. 

Tillslut kommer G1D3 

med förslag på hur 

gruppen kan göra, L1 

håller med och resten 

av gruppen sitter tysta.  

 

 

3. G1D2 kommer med 

en idé som skulle 

kunna underlätta för 

gruppen, varpå alla 

visar att de håller med 

men G1D3 sitter tyst. 

L1 tar sig an G1D2:s 

idé och förklarar för 

gruppen under tiden 

hur hen tänker. 

 

 

4. L1 räknar under 

tiden som resten av 

gruppen sitter tysta och 

väntar på hens svar, 

vilket L1 efter en stund 

presenterar. 

 

 

1. En deltagare sätter en 

standard utan att 

uppmuntra de andra 

deltagarna att vara 

delaktiga i beslutet. 

Ledaren agerar genom 

att vara tyst och följa 

standarden liksom 

resten av gruppen. 

 

2. Ledaren försöker 

komma framåt i 

uppgiften medan de 

andra är tysta. Ledaren 

agerar inte på något sätt 

för att engagera de 

andra.  

 

 

 

3. När en deltagare 

kommer med ett förslag 

agerar ledaren genom 

att acceptera förslaget, 

men utan att uppmuntra 

resten av deltagarna att 

uttrycka sin åsikt om 

förslaget. 

 

 

4. Ett beslut i gruppen 

fattas. Alla deltagare 

utom en visar sitt 

medtyckande. Ledaren 

agerar genom att följa 

beslutet utan att 

dubbelkolla med 

deltagaren som är tyst.  
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5. Därefter uppstår en 

stunds tystnad där L1, 

G1D3 och G1D4 

räknar vidare och de 

andra inväntar. 

5. Ledaren agerar 

genom att inte 

uppmuntra resten av 

deltagarna till hjälp då 

hen räknar på uppgiften 

och alla andra sitter 

tysta.  

Tabell A. Janis (1972), Grupp 1 

 

Grupp 2 Händelse Ledarens agerande 

Främjande för 

kunskapsintegration: 

 

Gruppen uppmuntrar till alla 

deltagares delaktighet och 

rätt att få sin röst hörd. 

 

Exempel: När en deltagare 

eller hela gruppen 

uppmuntrar en tystlåten 

deltagare att dela med sig av 

sina tankar. 

1. L2 vill ha mer 

information av de andra 

deltagarna, men de är 

trevande. 

 

 

 

2. L2 har en strategi att 

fråga de andra 

deltagarna vad de har 

för information för att 

förtydliga att hen har 

antecknat rätt uppgifter 

1. Ledaren efterfrågar 

mer information från de 

andra deltagarna och 

uppmuntrar till deras 

delaktighet, men får 

ingen respons. 

 

2. Ledaren dubbelkollar 

med resten av gruppen 

så att hen är införstådd 

med alla deltagares 

information.  

Förhindrande för 

kunskapsintegration: 

 

Gruppen uppmuntrar inte en 

tyst deltagare att få sin röst 

hörd. 

 

Exempel: När gruppen tycks 

utgå ifrån att en deltagare 

håller med om ett påstående 

eller en idé då den är 

tystlåten.  

1. G2D2 försöker att ge 

hen det rätta svaret men 

L2 överröstar hen 

återigen då med sin 

(felaktiga) idé. 

 

2. Tillslut pratar G2D1 

högre och lyfter den 

idén som hen har räknat 

på, men får ingen 

respons från resten av 

gruppen. 

1. En deltagare 

kommer med en idé, 

vilket tystas av ledaren 

som agerar genom att 

överrösta med sin 

felaktiga idé.  

 

2. En deltagare lyfter 

en bra idé men 

ignoreras av de andra i 

gruppen, inklusive 

ledaren.  

Tabell B. Janis (1972), Grupp 2 
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Grupp 3 Händelse Ledarens agerande 

Främjande för 

kunskapsintegration: 

 

Gruppen uppmuntrar till alla 

deltagares delaktighet och rätt 

att få sin röst hörd. 

 

Exempel: När en deltagare 

eller hela gruppen 

uppmuntrar en tystlåten 

deltagare att dela med sig av 

sina tankar. 

1. L3 vill gärna att 

G3D5 berättar vad som 

står på hens 

informationslappar då 

hen varit tystlåten. 

 

2. L3 tar kommando 

och frågar G3D1 om 

den sista 

informationslappen, de 

dividerar fram och 

tillbaka angående detta 

men tillslut inser L3 att 

dessa lappar inte är 

betydande för 

uppgiften. 

 

3. G3D1 ifrågasätter en 

idé (som är 

grundläggande för att 

lösa uppgiften). 

Gruppen hjälps åt att 

komma med hjälpande 

information om detta 

1. Ledaren uppmuntrar 

en deltagare som suttit 

tyst att dela sin 

information med resten 

av gruppen. 

 

2. Ledaren uppmuntrar 

en deltagare som tycks 

ha viktig information 

att återberätta sin 

information.  

 

 

 

3. Gruppen engagerar 

sig för en enskild 

deltagares idé. Ledaren 

engagerar sig också, 

men agerar inget 

annorlunda från resten 

av deltagarna.  

Förhindrande för 

kunskapsintegration: 

 

Gruppen uppmuntrar inte en 

tyst deltagare att få sin röst 

hörd. 

 

Exempel: När gruppen tycks 

utgå ifrån att en deltagare 

håller med om ett påstående 

eller en idé då den är 

tystlåten.  

1. L3 försöker att få 

uppmärksamheten och 

det är tydligt att hen 

har något att säga men 

får inte tillfälle att 

berätta utan överröstas 

istället av de andra. 

 

2. (...) när hen vill göra 

en ny sammanfattning 

av informationen de 

vet blir hen överröstad 

igen, den här gången 

av G3D2. 

 

3. L3 gör återigen ett 

försök till en 

sammanfattning men 

blir även denna gång 

överröstad. 

 

1, 2, 3. Ledaren 

försöker gång på gång 

att få ordet för att lyfta 

viktiga aspekter, men 

överröstas av andra 

deltagare.  
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4. L3 ifrågasätter svaret 

och kommer med ett 

förslag på uträkning, 

varpå ingen i gruppen 

motsätter sig detta. 

4. Ledaren kommer 

med ett svarsalternativ 

utan att få respons. 

Ledaren uppmuntrar 

inte till att själv få 

någon respons.  

Tabell C. Janis (1972), Grupp 3 

 
Nutt (1984) - Ifrågasättande 

 

Grupp 1 Händelse Ledarens agerande 

Främjande för 

kunskapsintegration: 

 

En deltagare ifrågasätter en 

annan deltagare eller ledaren. 

 

Exempel: När en deltagare 

motsätter sig någons 

påstående eller idé. 

1. G1D3 ifrågasätter 

om vissa 

informationslappar är 

irrelevanta men 

konfronteras av L1. 

 

2. G1D3 ifrågasätter 

L1:s tankesätt, varpå 

L1 instämmer om 

ifrågasättandet och 

tänker om. 

 

 

3. L1 räknar och 

kommer med ett 

förslag på svar, men 

svaret är felaktigt 

vilket G1D6 genast 

ifrågasätter. 

 

4. G1D6 ifrågasätter 

om gruppen verkligen 

har all nödvändig 

information, vilket 

gruppen överväger 

men inser att de har. 

Därefter uppstår en 

stunds tystnad där L1, 

G1D3 och G1D4 

räknar vidare och de 

andra inväntar.  

1. Ledaren agerar 

genom att konfrontera 

ett ifrågasättande från 

en deltagare.  

 

 

2. Ledaren agerar 

genom att lyssna till ett 

ifrågasättande och ändra 

uppfattning efter 

övervägande av det nya 

förslaget.  

 

3. En deltagare 

ifrågasätter ledaren. 

Ledaren instämmer 

efter övervägande av 

det nya förslaget. 

 

 

4. En deltagare 

ifrågasätter om all 

information de behöver 

finns tillgänglig. 

Ledaren överväger detta 

tillsammans med resten 

av gruppen men inser 

att ifrågasättandet är 

irrelevant och går 

vidare.  

Förhindrande för 

kunskapsintegration: 

1. Ingenting. 1. Ingenting att agera 

utefter. 
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Gruppen ignorerar 

ifrågasättandet från en 

deltagare 

 

Exempel: När en deltagare 

motsätter sig någons 

påstående eller idé och blir 

ignorerad av resten av 

gruppen.  

Tabell D. Nutt (1984), Grupp 1 

 

Grupp 2 Händelse Ledarens agerande 

Främjande för 

kunskapsintegration: 

 

En deltagare ifrågasätter en 

annan deltagare eller 

ledaren. 

 

Exempel: När en deltagare 

motsätter sig någons 

påstående eller idé. 

1. L2 försöker att 

klargöra informationen 

som har kommit fram 

hittills men ifrågasätts 

av G2D3 som säger att 

det kommer mer 

information på 

kommande lappar och 

att de bör fortsätta, L2 

accepterar detta. 

 

2. G2D2 ifrågasätter en 

idé som G2D3 lyft, men 

då klargör G2D3 och 

förklarar hur hen har 

gått tillväga. 

1. Ledaren ifrågasätts av 

en deltagare och agerar 

genom att acceptera 

förslaget.  

 

 

 

 

 

 

2. En deltagare 

ifrågasätter en annan 

deltagare, varpå den 

andra deltagaren 

förklarar sig. Ledaren 

agerar genom att låta de 

båda diskutera och 

lyssna på dem.  

Förhindrande för 

kunskapsintegration: 

 

Gruppen ignorerar 

ifrågasättandet från en 

deltagare 

 

Exempel: När en deltagare 

motsätter sig någons 

påstående eller idé och blir 

ignorerad av resten av 

gruppen.  

1. Ingenting. 1. Ingenting att agera 

utefter. 

Tabell E. Nutt (1984), Grupp 2 
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Grupp 3 Händelse Ledarens agerande 

Främjande för 

kunskapsintegration: 

 

En deltagare ifrågasätter en 

annan deltagare eller 

ledaren. 

 

Exempel: När en deltagare 

motsätter sig någons 

påstående eller idé. 

1. L3 lyfter en idé till 

lösning och G3D6 

ifrågasätter detta. L3 

funderar istället på om 

informationslappen som 

finns angående detta är 

en “luring” och berättar 

detta samt att gruppen 

borde gå vidare. 

 

2. G3D1 ifrågasätter en 

idé (som är 

grundläggande för att 

lösa uppgiften). 

Gruppen hjälps åt att 

komma med hjälpande 

information om detta.  

 

 

3. L3 tar kommando och 

frågar G3D1 om den 

sista 

informationslappen, de 

dividerar fram och 

tillbaka angående detta 

men tillslut inser L3 att 

dessa lappar inte är 

betydande för uppgiften.  

 

4. G3D3 ifrågasätter 

detta och får med sig 

resten av gruppen. L3 

försöker att förklara att 

G3D3 tänker fel men 

blir överröstad av 

G3D3. Nu inser G3D2 

att L3 har rätt i hur hen 

tänker och försöker att 

hjälpa till att förklara för 

hela gruppen.  

 

5. L3 efterfrågar någon 

som är bra på 

1. En deltagare 

ifrågasätter ett av 

ledarens förslag. Ledaren 

agerar genom att lyssna 

till ifrågasättandet och 

ändra uppfattning. 

 

 

 

                                      

2. En deltagare 

ifrågasätter information 

om uppgiften. En annan 

deltagare förklarar så att 

deltagaren förstår 

informationen. Ledaren 

agerar genom att också 

försöka förklara.  

 

3. En av deltagarna 

ifrågasätter ledaren och 

det uppstår en 

diskussion, tillslut 

accepterar ledaren 

deltagarens förslag och 

inser att denne har rätt. 

 

                                      

4. En deltagare 

ifrågasätter ledarens 

tankesätt och får med sig 

resten av gruppen. 

Ledaren agerar genom 

att försöka förklara sig. 

Ledaren lyckas övertyga 

en annan deltagare som 

istället får med sig resten 

av gruppen på ledarens 

påstående.  

 

5. Ledaren efterfrågar 

någon med matematiska 

kunskaper och får direkt 
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matematik. G3D1 

kommer direkt med ett 

förslag på en uträkning. 

L3 ifrågasätter svaret 

och kommer med ett 

förslag på uträkning, 

varpå ingen i gruppen 

motsätter sig detta. 

gensvar. Ledaren agerar 

dock genom att 

ifrågasätta deltagarens 

uträkning och kommer 

med en egen gissning.  

Förhindrande för 

kunskapsintegration: 

 

Gruppen ignorerar 

ifrågasättandet från en 

deltagare 

 

Exempel: När en deltagare 

motsätter sig någons 

påstående eller idé och blir 

ignorerad av resten av 

gruppen.  

1. Ingenting. 1. Ingenting att agera 

utefter. 

Tabell F. Nutt (1984), Grupp 3 
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Schweiger och Finger (1984) - Devils Advocacy 

 

Grupp 1 Händelse Ledarens agerande 

Främjande för 

kunskapsintegration: 

 

En deltagare motsätter sig 

slutgiltigt gruppkonsensus. 

 

Exempel: När en deltagare 

är självkritisk till det 

slutgiltiga svaret på 

uppgiften som gruppen 

kommit fram till. 

1. L1 kommer fram till 

ett slutgiltigt svar (detta 

är rätt). G1D3 börjar 

dock överväga om de 

bör räkna på ett annat 

sätt utifrån vilseledande 

information på en lapp. 

På G1D3:s initiativ 

börjar deltagarna tänka 

om och gruppen 

kommer istället överens 

om ett annat svar. 

1. En deltagare 

ifrågasätter slutgiltigt 

gruppkonsensus och får 

gruppen, inklusive 

ledaren att tänka om.  

Förhindrande för 

kunskapsintegration: 

 

Gruppen beaktar ej 

eventuella överväganden av 

slutgiltigt gruppkonsensus. 

 

Exempel: När ett slutgiltigt 

svar på uppgiften finns och 

ingen deltagare uppmanar 

gruppen att vara 

självkritiska till det.  

1. Ingenting 1. Ingenting att agera 

utefter.  

Tabell G. Schweiger & Finger (1984), Grupp 1 

 

Grupp 2 Händelse Ledarens agerande 

Främjande för 

kunskapsintegration: 

 

En deltagare motsätter sig 

slutgiltigt gruppkonsensus. 

 

Exempel: När en deltagare 

är självkritisk till det 

slutgiltiga svaret på 

uppgiften som gruppen 

kommit fram till. 

1. Ingenting 1. Ingenting att agera 

utefter  
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Förhindrande för 

kunskapsintegration: 

 

Gruppen beaktar ej 

eventuella överväganden av 

slutgiltigt gruppkonsensus. 

 

Exempel: När ett slutgiltigt 

svar på uppgiften finns och 

ingen deltagare uppmanar 

gruppen att vara 

självkritiska till det.  

1. Nu konstaterar 

gruppen tillsammans att 

de inte kommer att 

komma fram till något 

annat förslag till resultat 

än den idé som G2D3 

har lyft. 

1. Gruppen accepterar en 

av deltagarnas förslag till 

slutgiltigt 

gruppkonsensus utan 

eventuella överväganden. 

Ledaren är också med på 

det. 

Tabell H. Schweiger & Finger (1984), Grupp 2 

 

Grupp 3 Händelse Ledarens agerande 

Främjande för 

kunskapsintegration: 

 

En deltagare motsätter sig 

slutgiltigt gruppkonsensus. 

 

Exempel: När en deltagare 

är självkritisk till det 

slutgiltiga svaret på 

uppgiften som gruppen 

kommit fram till. 

1. (...) nu börjar L3 

istället att lyfta några av 

de vilseledande 

informationslapparna. 

G3D1 tycks förstå att 

denna information är 

irrelevant och G3D3 

instämmer i detta. 

1. Ledaren är självkritisk 

till sitt svar som gruppen 

accepterar som slutgiltigt 

konsensus och engagerar 

andra deltagare att tänka 

om.   

Förhindrande för 

kunskapsintegration: 

 

Gruppen beaktar ej 

eventuella överväganden av 

slutgiltigt gruppkonsensus. 

 

Exempel: När ett slutgiltigt 

svar på uppgiften finns och 

ingen deltagare uppmanar 

gruppen att vara självkritiska 

till det.  

1. Ingenting 1. Ingenting att agera 

utefter.  

Tabell I. Schweiger & Finger (1984), Grupp 3 
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Lucian Curs och ten Brink (2016) - Minority Dissent 
 

Grupp 1 Händelse Ledarens agerande 

Främjande för 

kunskapsintegration: 

 

En deltagare går emot 

majoritetens åsikt. 

 

Exempel: När hela gruppen 

enats om en idé som en 

enskild deltagare motsätter 

sig. 

1. Ingenting 1. Ingenting att agera 

utefter. 

Förhindrande för 

kunskapsintegration: 

 

Gruppen prioriterar 

majoritetens åsikter istället 

för en persons enskilda 

synpunkt. 

 

Exempel: När en enskild 

deltagare motsätter sig 

gruppens enade idé men 

gruppen bortser från dennes 

synpunkt.  

1. G1D4 lyfter återigen 

en vilseledande lapp 

och undrar över dess 

betydelse. Gruppen 

diskuterar detta men 

kommer fram till att 

informationen är 

irrelevant, det är dock 

tydligt att G1D4 inte 

helt accepterar gruppens 

konsensus. 

1. En deltagare lyfter en 

idé, majoriteten invänder 

inklusive ledaren då idén 

är felaktig.  

Tabell J. Lucian Curs & ten Brink (2016), Grupp 1 

 

Grupp 2 Händelse Ledarens agerande 

Främjande för 

kunskapsintegration: 

 

En deltagare går emot 

majoritetens åsikt. 

 

Exempel: När hela gruppen 

enats om en idé som en 

enskild deltagare motsätter 

sig. 

1. Ingenting 1. Ingenting att agera 

utefter. 

Förhindrande för 

kunskapsintegration: 

 

1. Ingen av deltagarna 

tar initiativ till att säga 

något förutom G2D6 

som konstaterar att 

1. En deltagare lyfter en 

idé. Majoriteten inklusive 

ledaren reagerar inte på 

det som deltagaren säger 
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Gruppen prioriterar 

majoritetens åsikter istället 

för en persons enskilda 

synpunkt. 

 

Exempel: När en enskild 

deltagare motsätter sig 

gruppens enade idé men 

gruppen bortser från dennes 

synpunkt.  

informationslapparna är 

numrerade. 

 

2. De andra deltagarna 

pratar vidare om andra 

idéer som de räknar på 

och det som G2D1 

framhävde hamnar i 

skuggan av andra idéer. 

 

 

 

3. Efter ett tag lyfter 

G2D1 återigen sin idé 

med de rätta 

uppgifterna. L2 

förklarar då vidare och 

presenterar sin 

uträkning istället, G2D1 

ifrågasätter ej. Gruppen 

tycks acceptera L2:s 

uträkning. 

 

4. Gruppen för en 

diskussion när G2D3 

lyfter sitt förslag (hen 

har tänkt rätt med 

uträkningen men räknat 

fel någonstans och får 

fel svar). Gruppen 

accepterar detta. G2D2 

ifrågasätter men G2D3 

klargör och förklarar 

hur hen har gått 

tillväga. 

även om det är viktigt för 

att de ska ta sig vidare.  

 

2. En deltagare kommer 

med en idé som möts 

svagt av majoriteten 

inklusive ledaren. 

Deltagarens idé bortses 

ifrån och gruppen 

diskuterar vidare om 

annat, trots att idén är 

viktig för uppgiften.  

 

3. En deltagare går emot 

majoritetens åsikt. 

Ledaren agerar genom att 

försöka styra in 

deltagaren i majoritetens 

tankebanor.  

 

 

     

                                       

4. En deltagare går emot 

majoritetens åsikt. En 

annan deltagare försöker 

styra in deltagaren i 

majoritetens tankebanor. 

Ledaren agerar genom att 

lyssna och låta deltagarna 

diskutera. 

Tabell K. Lucian Curs & ten Brink (2016), Grupp 2 
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Grupp 3 Händelse Ledarens agerande 

Främjande för 

kunskapsintegration: 

 

En deltagare går emot 

majoritetens åsikt. 

 

Exempel: När hela gruppen 

enats om en idé som en 

enskild deltagare motsätter 

sig. 

1. G3D2 lyfter en idé 

som säger emot ett 

förslag som L3 har 

nämnt tidigare. De andra 

i gruppen håller med 

G3D2 och L3 upprepar 

sin ståndpunkt.  

 

2. L3 tar kommando och 

frågar G3D1 om den 

sista 

informationslappen, de 

dividerar fram och 

tillbaka angående detta 

men tillslut inser L3 att 

dessa lappar inte är 

betydande för uppgiften. 

G3D3 ifrågasätter detta 

och får med sig resten 

av gruppen. L3 försöker 

att förklara att G3D3 

tänker fel men blir 

överröstad av G3D3. Nu 

inser G3D2 att L3 har 

rätt i hur hen tänker och 

försöker. 

1. En deltagare kommer 

med en idé som säger 

emot ett tidigare förslag 

som ledaren lyft, alla 

gruppdeltagare håller 

med om detta. Ledaren 

däremot agerar genom att 

påpeka sin åsikt. 

 

2. Ledaren agerar genom 

att förklara sig då en 

deltagare vänder 

majoriteten mot hen.  

Förhindrande för 

kunskapsintegration: 

 

Gruppen prioriterar 

majoritetens åsikter istället 

för en persons enskilda 

synpunkt. 

 

Exempel: När en enskild 

deltagare motsätter sig 

gruppens enade idé men 

gruppen bortser från dennes 

synpunkt.  

1. G3D6 tar direkt upp 

att alla lapparna är 

numrerade, men får 

ingen respons från 

gruppen. Istället lyfter 

G3D3 att vissa lappar 

består av frågor och 

föreslår att gruppen ska 

börja med att gå igenom 

de lapparna som 

innehåller frågor och 

söka svar på dessa. 

Många i gruppen 

instämmer i att det låter 

som en bra idé. 

 

2. L3 tar kommando och 

frågar G3D1 om den 

1. En deltagare lyfter en 

idé. Majoriteten inklusive 

ledaren reagerar inte på 

det som deltagaren säger 

även om det är viktigt för 

att de ska ta sig vidare. 

Istället lyfter en annan 

deltagare en annan idé 

och får med sig 

majoriteten av gruppen.  

 

 

       

                                                

 

2. Ledaren påstår något 

som ifrågasätts av en 
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sista 

informationslappen, de 

dividerar fram och 

tillbaka angående detta 

men tillslut inser L3 att 

dessa lappar inte är 

betydande för uppgiften. 

G3D3 ifrågasätter detta 

och får med sig resten 

av gruppen. 

annan deltagare. 

Deltagaren får med sig 

resten av gruppen mot 

ledarens idé. 

Tabell L. Lucian Curs & ten Brink (2016), Grupp 3 
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