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Abstract 

 

Do there excist any differences in the way students experience teamwork from a 
socioemotional view? The purpose of this research study was to see if there are some 
differences between positive and negative framing effects among students who study 
technology or human science. The result of an experimental framingstudy with analysis of 
variance two-way ANOVA with a between subject design has been done between positive 
and negative framing from questionaries from tree different university library. The first 
maineffect, concerning the framing effect reached significance but the other maineffekt 
concerning the different university libraries did not. The purpose was to measure the effect of 
framing positive versus negative in the name of the socioemotional spectrum in the teamwork.  
There has been opposition between convergence and divergence in group interaction and a 
contrast in the group interaction between majority and minority. This present study can´t 
deliver some clear differences in the result. The main effect of positive framing with the 
highest score was a randoms sample of university library of human science, next was the 
library of technology and the last library of social science. The socioemotional experience of 
teamwork was equal for both human science and technology.  
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Abstract 

 
 
Finns det skillnader i studenters upplevelser kring grupparbeten socioemotionellt? Denna 
studie undersökte skillnaden mellan positiv och negativ framingeffekt hos studenter inom 
humaniora och teknologi. Resultatet av en experimentell framingstudie med 
mellanindividsdesign med variationsanalys uppnådde signifikans beträffande framing. 
Jämförelse i ANOVA analys gjordes mellan positiv och negativ framing samt enkätsvar från 3 
olika universitetsbibliotek. Syftet var att mäta framingeffekten av positiv eller negativ 
upplevelse kring det socioemotionella i grupparbeten. Tidigare forskning visade på att det 
fanns motsättningar mellan konvergens och divergens i gruppinteraktion samt kollektivistiskt 
versus individualistiskt manér. Några sådana kraftigt uttalade resultat i skillnader i 
medelvärden visade inte denna studie på. Huvudeffekten av positiv framing som hade högst 
medelvärde var stickprovet vid ett bibliotek för humaniora, därefter biblioteket för teknologi 
och sist det andra universitetsbiblioteket för humaniora. Den socioemotionella upplevelsen av 
gruppsituationer hos universitetsstudenter både inom humaniora och teknologi var likartad. 
 
 
 
 
Nyckelord: attityder, grupper, social kognition, social influens 
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INLEDNING 

 
Bakgrund 

Vi människor integrerar med andra, oftast i en primärgrupp med nära och kära, samt 
därefter i en sekundärgrupp, t ex en studiegrupp. En student kan ingå i grupper under sin 
studietid, där samverkan och kommunikation sker med de andra gruppdeltagarna. Denna 
studie intresserade sig för de mellanmänskliga processer som sker i en gruppsituation. Vilka 
faktorer är det som influerar på gott och ont och hur upplevs dessa? Den socioemotionella  
eran fokuserar på relationer mellan personer och hur interaktionen ter sig. I gruppsituationen 
responderar en gruppmedlem på olika sätt känslomässigt och olika beteenden kan stärka eller 
försvaga de mellanmänskliga förhållandena (Forsyth 2010, p. 35). I den här studien kom de 
socioemotionella reaktionerna i fokus, gruppdeltagare som hjälper upp och gynnar, tyst 
accepterar eller motarbetar det som sker. Alla studenter har ett mål med sin utbildning och 
grupparbeten är svåra att undvika och gruppens mångfacettering kan på många sätt berika en 
gruppdeltagare. Icke verbal förstärkning kan ske deltagare mellan genom leenden och positiv 
utstrålning. I gruppens ”ge och ta” interaktion kan det vara en svår balans mellan att bibehålla 
det egna i gruppen och samtidigt kognitivt adaptera till det kollektiva i en symbios.  

Denna undersökning sökte finna huvudeffekten av framing beträffande positiv och negativ 
aspekt rörande det socioemotionella spektrat. I ett framingexperiment används motsatser som 
prövas mot varandra för att få ett resultat. Här testades humanister versus teknologer gentemot 
hur deras positiva eller negativa socioemotionella uppfattning var i en gruppsituation. En 
person omges av en mental kognitiv ram, personliga karaktärsdrag, attityder och steriotyper 
som ligger till grund för de val som en person gör. Ett framingexperiment innebär en 
riskanalys mellan olika alternativ, vinst eller förlust om det ena eller det andra alternativet 
väljs. Denna systematiska, normativa modell som Tversky & Kahneman (1986) presenterade 
rörande ”framing decisons” användes för analys av insamlad data i denna studie, som inte 
utgör någon riskanalys i den bemärkelsen utan här nyttjades endast analysverktygen.  
Resultatet analyserades utifrån 4 antaganden: Cancellation: ”om-villkorssatser” i 
resonemanget, t ex kan A uteslutas från B. Transivity: Värdera skilda uppfattningar i sin 
självständighet från varandra. Dominance: Den egna uppfattningen som har tyngst argument 
ska antas.  
Invariance: Likheter, de olika synvinklarna på problemet ska hållas inom ramen för ämnet.  
Artikelförfattarna utvärderade själva analysverktyget och framhävde likheter och dominans 
och ifrågasatte detta med transivity (Tversky & Kahneman 1986).  

Här skärskådades kollektivistiska och individualistiska manér, för att se vilka 
karaktärsdrag, normer och vanor som resultatet visade på. Detta analysverktyg kan framhäva 
de psykologiska principer som många gånger påverkar och leder fram till ett beslut, och på 
olika vis förklara detta. Hur är attityden grundad hos en person och varför görs de val som 
görs (Tversky & Kahneman 1981)? 

Inspirationen till enkätfrågorna var sprungna ur IPA (Interaction Process Analysis) som är 
en strukturerad metod för klassificering av olika beteenden som kan upptäckas i grupper. I 
denna studie var fokus på den socioemotionella delen, positiva och negativa (Forsyth 2010, 
pp. 35-36). I en studiegrupp där en uppgift ska lösas tillsammans, ett beslut ska fattas tillslut. 
Under processen fram till beslutet influerar gruppmedlemmar varandra på olika vis. Robert 
Bales har utvecklat IPA som är en strukturerad metod för klassificering av olika beteenden 
som kan upptäckas i grupper. Kodningssystemet har 12 olika kategorier indelade i 
socioemotionella reaktioner (positiva och negativa) samt uppgiftsrelaterade reaktioner 
(positiva och negativa). I denna studie var enkätfrågorna utformade efter den 
socioemotionella delen, positiva och negativa (Forsyth 2010, pp. 35-36). Här var 
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målsättningen att fånga försöksdeltagarnas upplevelser kring gruppsituationer i processen 
fram till beslutsfattandet. Uppstår total enighet i gruppen och ingen misstycker på minsta vis 
eller är det någon eller några som inte håller med? Det är dessa influenser, gruppdeltagarna 
mellan som enkätfrågornas svar på studenternas upplevelser som analyserades utifrån 
resultatet. 
Positiva socioemotionella reaktioner: person som visar solidaritet, höjer andras status, hjälper 
och krediterar andra i gruppen, eller visar belåtenhet, och eller visar passiv acceptans, förstår 
och ger med sig. Negativa socioemotionella reaktioner: misstycker och visar motstånd, visar 
formell stelhet, eller undanhåller hjälpinsats, känner sig spänd, ber om hjälp och drar sig 
undan. En person kan även visa motstånd, försöka sänka annan persons status, försvara sig 
och försöker hävda sig i gruppen. Det var dessa olika interaktionsprocesser som efterfrågas 
och om de studenter som deltagit i enkätundersökningen har upplevt dessa processer i 
gruppsammanhang.  

Avsikten var att mäta effekten av positiv och negativ framing av studenters upplevelser av 
gruppsituationer. Enkäterna utformades i en positiv och en negativ version. De olika 
biblioteken representerar naturvetenskap och humaniora. I en statistik variationsanalys där två 
oberoende variabler, OV1 framingvariabeln och OV2 biblioteksvariabeln prövades mot 
studenters upplevelser av gruppsituationer. Inom naturvetenskap och teknologi finns oftast ett 
objektivt tänkande och en lösning medan inom humanismen finns mer öppna strukturer och 
möjlighet för mer divergent tänkande i problemlösning. Vilken effekt skulle då framing kunna 
ha denna studie? Här möttes då positiva och negativa upplevelser från gruppsituationer i två 
olika akademiska miljöer. Fanns det skillnader i hur gruppsituationer upplevdes eller är det 
markanta likheter? 

Vad som enar eller skiljs åt kan vara väldigt olika från grupp till grupp eller situation. De 
vindar som kan ge en grupp mer framgång kan vara en konvergent homogen grupp med en 
massiv majoritet. Är egentligen alla grupper så helgjutna och harmoniska? En liten minoritet 
som finns i gruppen kanske inte håller med den enade majoriteten. På vilket sätt kan en 
student uppleva resten av en enad grupp och hur kan individualistiska karaktärsdrag upplevas 
när de framträder i gruppinteraktioner? 

Vi upplever hela tiden processer runt vår egen person som leder till tankar, känslor och 
sedan utmynnar i ett beteende. Det är dessa upplevelser i gruppinteraktion som den här 
studien sökte finna svar på via en enkätundersökning, oberoende variationsanalys, 
teoretisering och analys av resultatet utifrån Tversky & Kahnemans framing analysverktyg.  
 
Tidigare forskning 

I reviewartikeln ”Attitudes in social context: a social identity perspective” (2007) där 
samlad forskning kring gruppcentrerade attityder och hur de får fäste i grupper, vidare hur de 
integrerar i gruppen och dess processer (Hogg & Smith 2007, p. 90). I en grupp sker en 
interaktionseffekt där personers attityder möter gruppens olika normer. Attityder är en 
personlig inställning, en kognitiv struktur och en representation som gestaltar en individ. 
Norm är enade förväntningar från omgivningen. Gruppsituationen är således en dynamisk 
process där gruppens normer möter deltagarens attityder (Hogg & Smith 2007, pp. 91-98). 
Social influens kan påverka andra deltagare medvetet genom att försöka övertyga andra eller 
outtalat. Resultatet visade på att attityder befinner sig i ständig omdaning då de formas och 
förändras i social interaktion (Hogg & Smith 2007, p. 119).  

Utan ord går det att kreditera och bekräfta det en gruppmedlem uttalat, genom att lyssna 
aktivt och ha ett positivt och responderande ansiktsuttryck. Socioemotionell influens mellan 
gruppdeltagare kan ske genom icke-verbal kommunikation. Andreásson (2010) har i sin 
avhandling ”Emotional Empathy, facial reactions and facial feedback” en primär 
frågeställning: ”Do people with high versus low emotional empathy mimic emotional facial 
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expressions to a higher degree?” En empirisk undersökning där ansiktsmusklers uttryck för 
”glad” och ”inte glad” undersökts via olika typer av manipuleringar. Via enkät QMEE 
(Questionarie Measure of emotional empathy) delades respondenter in i grupper för hög eller 
låg empatisk förmåga. Resultatet visade på att de med högre emotionell empati hade större 
utslag på ”gladmuskeln” (zygomatic major) än uttryck för ilska. Personer med hög 
känslomässig empati speglar omgivningens uttryck för ilska och glädje mer spontant 
(Andreásson 2010, p. 30).  

Att deliberativt genomföra ett grupparbete där det egna önskemålet inte beslöjas av 
majoritetens vilja. Vad behövs för att likvärdig respekt ska råda på alla fronter i en grupp? 
John M. Levin har i sin review artikel ”Solomon Asch´s legacy of group research” (1999) 
återgivit Asch 4 huvudideer beträffande social influens i grupper: a) Individens förmåga att se 
sig själv i symbios med gruppmedlemmar och agera utifrån gemensamma värden och normer. 
b) Individuell självständighet kritisk för gruppfunktionen. c) Självständighet och konformitet 
är mer än bara motsatser. d) Social influens kan förändra mening och intryck. Stor del av 
Asch empiriska forskning var kring en standardlinje, tre jämförelselinjer för att se 
grupptryckets inverkan när deltagarna skulle enas om vad som var rätt. Social support är mest 
kraftfull så två enade i minoritet går mot sjutalig majoritet, jämförelsevis gentemot en ensam 
person mot en tretalig majoritet (Levine 1999, p. 359). Det mest ultimata är att kunna 
bibehålla individuell ståndpunkt men ändå samtidigt adaptera till gruppens helhet och 
förståelse. Asch teoretiska grundbult till den förståelsen var ett öppet sinne till alla i 
omgivningen och att alla gruppdeltagare har likvärdig förmåga beträffande perception och 
minne (Levine 1999, p. 359).  

Naturvetenskapen med sitt objektiva synsätt och beteendevetenskapen med mer öppen 
struktur. Finns det skillnader mellan dessa olika fraktioner inom akademin beträffande hur 
gruppsituationer upplevs? 
I ett framingexperiment undersöktes effekten uppgiftsstruktur och medlemsstatus har 
beträffande privat eller indirekt influens och divergent tänkande” (Goodman, Alexander, 
Chizhik, A, Chizhik, E och Eidelman, 2010, p. 1186). Problem med sluten struktur, klart 
specificerat och med en objektiv klar lösning, samt problem med öppen struktur för mer icke-
konvergent tänkande. Forskaren delade in respondenter i ”högstatus” och ”lågstatus” grupper 
utifrån enkätsvar och den tredje gruppen blev slumpmässigt indelad. Resultatet visade på att 
gruppmedlemmens status och uppgiftens struktur hade inverkan på social influens och 
divergent tänkande i mindre gruppkonstellationer (Goodman et al. 2010, p. 1192).  

I grupper finns oftast någon eller några som utmärker sig lite, skiljer sig från den 
homogena massan och de andra bildar sig en attityd om denne. Hur influeras gruppdeltagare, 
samt hur viktigt är det att med att ”stämma av” omgivningen inför den egna uppfattningen? 
Det övergripande målet i artikeln ”Cognitive consistency and the formation of interpersonal 
attitudes: cognitive balance affekts and encoding of social formation” (2005) var att 
undersöka influensen av kognitiv balans och uttryckta bestämda attityder (Gawronski, 
Walther & Blank 2005). En experimentell framingstudie där experiment 1 prövar positiva och 
negativa attityder hos 62 studenter. Genom att varje försöksdeltagare individuellt fick se 
positiva/negativa uttalanden kopplat till ett porträtt. Därefter tänka sig vara bekant med 
personen på bilden. Slutligen fick deltagaren se bekanta porträtt till vänster och okända till 
höger samt ”gilla” eller ”ogilla” knappar mellan bilderna på bildskärmen. Deltagaren skulle 
skapa sig ett intryck som var antingen positivt eller negativt samt uttrycka sin attityd för gilla 
respektive ogilla. Teorin om kognitiv balans innebär övergripande att personer uppskattar 
andra personer mer positivt om dessa är omtyckta av redan etablerade vänner. Utifrån triader 
(studenter om tre) prövades denna frågeställning via detta framingexperiment. Resultatet 
visade på att kognitiv balans har en mycket viktig roll för utformandet av attityder i 
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mellanmänsklig interaktion. Detta interaktiva test visade även att det var viktigt både för 
uttalade och outtalade attityder (Gawronski et al, 2005).  

När det är acceptans, solidaritet och positiva manér som råder i en grupp, alla i gruppen 
upplever en enande känsla av ett fruktbart kunskapsutbyte. I en litteraturstudie har 
frågeställning 1a beträffande ”Gruppmedlemmar med hög PA (positiv affect) har lättare att 
övervärdera andra gruppmedlemmars kompetens än de gruppmedlemmar med låg PA (Huang 
2009, p. 331). Positiv affekt är hur en individ upplever ett stämningsförhållande. 
Litteraturstudien utforskade hur influensen av PA hos medlemmar i en grupp, hur det kunde 
påverka informationsflödet. Informationsutbytet, TM (transactive memory) är upprätthållande 
av gruppens gemensamma informationskognition, här delas information, lagras och 
återberättas. Gruppens delade vetande och det kan influeras positivt av positiv affekt (Huang 
2009, p. 329). Resultatet visade på att en väletablerad emotionell grund är väldigt viktig för 
informationsutbyte i en grupp. I studien framgick vikten av att lägga en vänskaplig grund 
gruppdeltagare emellan så att förtrolighet och öppenhet som i sin tur leder till gynnat 
informationsutbyte (Huang 2009, p. 329).  

Majoriteten i en grupp kan ibland driva fram beslut som någon eller ett fåtal inte är eniga 
med. I artikeln ”Centrality in sociocognitive networks” (1997) prövades i studie 2 vikten av 
en minoritetsmedlems centrala plats i en grupp. De 144 universitetstudenter vid Hokkaido 
Universitetet i Japan som slumpades in i positiv versus negativ framing angående centralt 
minoritetsförhållande eller externt minoritetsförhållande i en grupp. I diskussionsgrupper 
skulle deltagarna diskutera ett för Japan mycket känt kriminalfall och deltagarnas attityd kring 
detta med dödsstraff skulle prövas och diskussion skulle utmynna i koncensus efter 35 min. 
Därefter fylldes en enkät i utav varje deltagare individuellt. Resultatet visade på att gruppens 
minoritetsmedlemmar var mer kraftfulla och hade större inflytande i gruppen vid det slutliga 
beslutsfattandet än när de hade en mer distanserad placering i gruppen. Just vid 
beslutfattandet fick minoritetsmedlemmen en mer kognitiv central roll än tidigare i 
diskussionen (Kameda, Ohtsubo & Takezawa 1997).  

Om en individualistisk gruppmedlem med en aldrig sinande energi går in för uppgiften 
och de andra uppmuntrar och lyssnar intresserat samt ger positiv återkoppling på den 
engagerade personen. En annan sida av myntet är om denne person agerar på samma sätt, utan 
återkoppling och på ett smidigt sätt blir utesluten ur gruppen. Hypotesen beträffande om 
”injunctive group norms” är mer betydelsefulla än ”descriptive group norms” i förhållande till 
att båda normerna ligger till grund för attityder och handling. I artikeln ”Do as we say and as 
we do: The interplay of descriptive and injunctive group norms in the attitude behavor 
relationship” (2008) är den övergripande frågan beträffande rollen av influens för 
attitydskapande relationer i grupper. De två sociala normer är först ”injunctive norms” som 
innebär positiv/negativ förstärkning av ett beteende av andra i gruppen medan ”descriptive 
norms” omfattar outtalade regler som omgivningen inte ger återkoppling på specifikt beteende 
(Smith & Louis 2008, pp. 647-651). Det var 185 universitetsstudenter som fick genomgå ett 
attitydtest beträffande en politisk händelse. Undersökningen prövade attityder beträffande 
positiv versus negativ aspekt för både ”descriptive” och ”injunctive” i en omfattande 
enkätstudie. Resultatet visade på att de injunktiva gruppnormerna övertrumfade de descripta 
normerna i undersökningen. Positiv och negativ förstärkning är således mer betydelsefull 
beträffande attityder och handling (Smith & Louis 2008, p. 656).  

När allvarets empiri infinner sig och den lågmälde tar till orda och vill argumentera med 
kunnande, erfarenheter rörande ett viktigt ämne. Är det så att det dystra, samlade och 
lågmälda har mer tyngd i sin argumentering än de gladlynta? En experimentell artikel ”When 
sad is better than happy: Negative affect can improve the quality and effectiveness of 
persuasive messages and social influence strategies” (2007) av Joseph P. Forgas. I det första 
experimentet av 4 har humörets inverkan på kvaliteten av förmågan att övertyga andra 
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prövats. Här förutsattes att glatt humör skulle sänka medan dåligt humör skulle öka kvaliteten 
hos de övertygande argumenten som skulle produceras (Forgas 2007, p. 516). De 
australiensiska studenterna som utgjorde försöksdeltagare delades in i 2 grupper och fick 
antingen se en positiv eller en negativ videosnutt för att få deltagarna i rätt stämning. Därefter 
skulle försöksdeltagarna först skriva ned övertygande argument rörande 
affärsöverenskommelser sedan formulera och uttrycka argument rörande ”Aboriginals land” 
landets urinnevånare och dess rättigheter i Australien. Resultatet visade på att 
sinnesstämningen återspeglade sig i argumenteringens kvalitet. De med dyster sinnesstämning 
hade högre kvalitet och mer övertygande argument än de som hade munter sinnesstämning 
(Forgas 2007). 

I reviewartikeln ”Attitude change: persuasion and social influence” (2000) av Wendy 
Wood sammanfattas denna mångfald av faktorer som influens omfattas av, både empiriskt 
och teoretiskt. I en grupp smälter individens olika kognitiva tankestrukturer samman med 
gruppens totala normer. Alla i gruppen bör ha motivation och förmåga till att undvika 
disharmoni samt att kunna erhålla positiv återkoppling från de andra i gruppen och undvika 
att hamna i minoritetens periferi. Artikeln sökte finna kännetecken beträffande uppgiftsbaserat 
övertygande och social influens samt hur det kan påverka attitydförändringar. Resultatet 
visade på att det beror på hur personer väljer att influera andra i sin omvärld och det kan 
variera mycket beroende på både kognitiva och affektiva processer som är involverade i 
sammanhanget (Wood 2000). Just av dessa olika former som influens äger rum i 
gruppinteraktioner och hur dessa gestaltar sig är dynamiska processer. Det har varit väldigt 
svårt att finna tidigare forskning som precis träffar mitt i prick. Den inledande reviewartikeln 
och den avslutande bekräftar den dynamiska process som pågår i grupper samt de andra visar 
upp olika resultat som kommit fram i olika experimentella undersökningar.  
 
Problemformulering 

Här finns en förförståelse om att motsättningar kan uppkomma i en gruppsituation. I 
gruppinteraktionen möts olika personer, individualister och kollektivister samt de som tänker 
strikt objektivt och de som har ett sinne för öppna tankestrukturer. När någon eller ett fåtal 
inte delar majoritetens åsikt, vad sker då? Vilket är vanligast förekommande, att 
gruppdeltagare försöker hjälpa upp, acceptera eller motarbeta det som sker i 
gruppinteraktionen? Finns det skillnader i sättet att interagera i grupp utifrån studenter som 
läser humaniora ”Karin Boye Biblioteket” och ”Carolina Rediviva”, som båda är 
ämnesbibliotek för sociologi och teologi, samt ”Ångströmsbiblioteket” som är 
specialbibliotek för teknologi? I grupper söker deltagare bekräftelse för sina åsikter. Varför 
hamnar vissa individualister utanför som inte uppnår den enade kognitiva balans som en 
helgjuten majoritet uppnår?  
 
Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie var att mäta effekten av positiv och negativ framing beträffande 
universitetsstudenters upplevelser av gruppsituationer. De socioemotionella 
påverkansprocesser och dess negativa och positiva upplevelser beträffande hur samspel 
mellan gruppdeltagare har mätts och analyserats. Det primära målet var att beakta faktorer 
som influerar mellanmänskliga relationer och upplevelser av dessa. Intentionen med denna 
studie var att se om studenter upplever positiva eller negativa påverkansprocesser i 
gruppsituationer, samt att se om det skiljer mellan humanister och teknologer.  
 
Hur är upplevelsen av gruppsituationer både för studeranden inom humaniora och teknologi, 
relaterad till socioemotionell påverkan? 
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METOD 
 
Deltagare 

De 30 deltagarna vid Carolina Rediviva biblioteket varav de 15 stycken som slumpmässigt 
fick enkät negativ framing, 11 st kvinnor och 4 stycken män där 14 deltagare var i åldern 21-
30 år och 1 deltagare var yngre. De 15 som slumpmässigt fått enkät positiv framing, 8 st 
kvinnor och 7 stycken män där 10 deltagare var i åldern 21 – 30 år och 5 st var i åldern 21-30 
år och 5 deltagare var yngre.  

De 30 deltagarna vid Ångströmslaboratoriets universitetsbibliotek varav de 15 st som 
slumpmässigt fick enkät negativ framing var 5 stycken kvinnor och 12 stycken män där 11 var 
i åldern 21-30 år och 6 deltagare yngre. De 15 som slumpmässigt fått enkät positiv framing, 7 
stycken kvinnor och 8 män där 5 var i åldern 21-30 år och 10 st yngre.  

De 30 deltagarna vid Karin Boye universitetsbibliotek varav de 15 stycken som 
slumpmässigt fick enkät positiv framing 10 kvinnor och 5 stycken män, 3 stycken yngre än 
20, 10 deltagare i åldern 21-30 år samt 1 deltagare vardera i ålderspannen 31-50 år och 51-70 
år. De 15 som slumpmässigt fått enkät negativ framing, 8 st kvinnor och 7 st män, 2 var yngre 
än 20, 9 stycken 21-30 år samt 2 deltagare 1 åldern 31-50 år och 1 deltagare 51-70 år.  
 
Material 

Experimentet utgick från enkäter som var utformade som självskattningsformulär i positiv 
versus negativ version utifrån IPA. Frågornas svar rangordnades enligt: 1=”inte alls”, 
2=”väldigt lite”, 4=”mycket”, och 5=”väldigt mycket” (Cohen, Manion & Morrison 2009, P. 
325). Univariat variationsanalys, Analysis of variance (ANOVA) användes för statistisk 
analys av enkätsvar i SPSS. TvåvägsANOVA: OV1: positiva / negativa (framingvariabel) 
OV2: universitetsbiblioteken: Karin Boye, Ångströmslaboratoriet och Carolina Rediviva 
BV: Upplevelse av gruppsituation (socioemotionellt). 
 
Procedur 

Under tre skilda vardagar besöktes varje bibliotek i Uppsala, var för sig mellan kl. 10.00 – 
14.00. I de tre stora biblioteken finns studierum där studenter satt i grupper. Slumpmässigt 
urval av studenter, de som råkade närvara den dagen jag besökte biblioteket. Inledde med att 
berätta lite om min studie och frågade om de ville delta. Genom att ha båda enkätbuntarna 
tillhands och en enkrona kunde randomisering ske. För varje deltagare som ville delta i 
studien så singlades enkronan, krona=positiv enkät och klave=negativ enkät.  

 

RESULTAT 
 
2 X 3 oberoende ANOVA utfördes med framing (positiv och negativ) och de olika 
universitetsbiblioteken (Karin Boye, Ångström  & Carolina Rediviva) och med 
socioemotionellt (upplevelsen av grupparbeten) på den beroende variabeln. Resultatet 
beträffande framingeffekt blev signifikant, p<0.000 vilket däremot inte bibliotekseffekten 
uppnådde. Någon interaktionseffekt rörande hur attityden positiv versus negativ och hur 
teknologer / humanister påverkade attityden / upplevelsen beträffande socioemotionella 
erfarenheter av grupparbeten gick inte att styrka statistiskt.  
Huvudeffekten av framing, positiv versus negativ som beror på vilken erfarenhet 
respondenten själv innehar oavsett bibliotek, är statistiskt säkerställd. Resultat av 
medelvärden och SD från enkätsvar totalt, samt de frågor som har individuell karaktär och 
kollektivistisk karaktär presenteras nedan.  
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Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser över upplevelsen av grupparbeten 
socioemotionellt.  
 

RESULTAT ENKÄTSVAR TOTALT 

Framing De olika biblioteken Medelvärden SD 

Karin Boye 20.98 4.13 

Ångström 21.55 4.07 

Negativ 

Carolina Rediviva 21.75 3.73 

Karin Boye 34.10 3.01 

Ångström 33.41 3.06 

Positiv 

Carolina Redivia 31.18 3.40 
Note: DF= 1,86 
 
Beskrivande statistik utifrån enkätfrågorna specifikt för att se vilka värden varje enskild fråga 
fick utav 92 svar utifrån kollektivistiskt och individualistiskt perspektiv.  
 
Brukar du hjälpa andra i gruppen när du kan? Genom att t ex uppmuntrande blick, bekräftelse 
etc? Medelvärde 2.77 och SD. 1.20.  
Är det vanligt att du upplever en känsla av ”en för alla alla för en” i gruppsituationer? 
Medelvärde 3.16 och SD .91.  
Om en gruppdeltagare har goda kunskaper och lång erfarenhet inom ett för gruppen viktigt 
ämne. Berikar den deltagaren dig och resten av gruppen? Medelvärde 2.97 och SD 1.54. 
Om det i gruppen finns en drivande individualist som går in för uppgiften med stort 
engagemang. Upplevs denne som en tillgång och krediteras? Medelvärde 3.21 och SD 1.07.  
Har du upplevt gruppsituationer då alla delat med sig av sina resurser utan att tänka på egen 
vinning? Medelvärde 3.08 och SD .85 
När du hör någon berätta om sin karriär. Är du glad å den personens vägnar och krediterar 
denna för det du hör? Medelvärde 2.93 och SD 1.23.  
Händer det att du peppar någon i gruppen? En person i gruppen, du vet kan göra en sak men 
inte kommer sig för riktigt? Medelvärde 2.91 och SD 1.39.  
Har du upplevt maximal acceptans i en grupp? Där alla åsikter, ämnen och kunskaper 
accepteras lika respektfullt? Medelvärde 3.26 och SD .78.  
Finns det situationer då gruppens majoritet kommit fram till det du inte varit enad med? Visar 
du då förståelse och ger med dig för gruppens beslut? Medelvärde 3.21 och SD 1.03.  
 
Resultatet från studien visade att negativ framing hade lägre värden än positiv framing oavsett 
bibliotek. Analysen av de enskilda frågorna visade på att en drivande individualist upplevdes 
positiv av deltagarna och enande samhörighetskänsla samt generositet inom gruppen med 
kunskapskapital har upplevts. Däremot att peppa en gruppmedlem ickeverbalt och verbalt då 
denne behöver stöd fick inte lika höga värden i denna undersökning.  
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

DISKUSSION 
 
Den statistiska ANOVA analysen visade på att den socioemotionella upplevelsen av 
grupparbeten var tämligen likartad mellan studenter inom humaniora och teknologi.  
En initial förväntan var att studenter vid de naturvetenskapliga utbildningarna, teknologer vid 
Ångström, skulle vara mindre positiva till grupparbeten och ha en mer negativ attityd till och 
negativ upplevelse av grupparbeten.  
 
Utgick från en förförståelse att de inom teknologi, med det objektiva synsättet och tidigare 
ansetts mer som högstatus skulle ha en annan upplevelse av grupparbeten än de inom 
humaniora.  
Resultatet visade på att det finns ingen skillnad mellan de olika bibliotekens akademiska 
inriktningar och de studerandes akademiska övertygelser och hur de påverkar att de upplevde 
grupparbeten socioemotionellt. Någon interaktionseffekt rörande hur attityden positiv versus 
negativ och hur teknologer / humanister påverkar attityden upplevelsen beträffande 
socioemotionella erfarenheter av grupper gick inte att styrka statistiskt. Den socioemotionella 
upplevelsen av gruppsituationer hos universitetsstudenter var likartad oavsett studieinriktning. 
Däremot resultatet positiv och negativ framing blev signifikant rörande kollektivistiskt och 
individualistiskt relation till socioemotionell påverkan.  
Slutsatsen att dra utav detta resultat är att utav de två oberoende variabler, varav den ena som 
prövade positiv och negativ framing, som blir signifikant tar resonemanget vidare till 
individnivå. Eftersom någon signifikans inte stod att finna på biblioteksvariabeln, så finns det 
inget statistiskt stöd i att någon skillnad socioemotionellt rörande upplevelsen av 
grupparbeten.  

Den interna validiteten är här inte tillfullo uppfylld eftersom huvudeffekten av 
biblioteksinteraktionen inte uppnådde signifikans och resultatet visade således inte på det som 
efterfrågades. Däremot kan resultat generaliseras till de lärosäten och bibliotek som är av 
likvärdig karaktär och den externa validiteten är uppnådd (Cohen, Manion & Morrisson 
2007).  

För att undvika att slumpen inverkade och förvrängde resultatet så användes experimentell 
metod med kontroll över då båda oberoende variablerna samt randomisering av 
försöksdeltagarna. I denna studie användes Robert Bales IPA-analys som är indelad i två 
delar, socioemotionell del och uppgiftsrelaterad del och som dessutom primärt åsyftades till 
att användas som kodningsschema vid observationsanlyser. Syftet var att fånga studenternas 
upplevda socioemotionella upplevelser (positiva / negativa) av influenser i grupparbeten utan 
att framhäva de uppgiftsrelaterade faktorerna. Det är den socioemotionella delen som legat till 
grund vid författandet av frågorna till enkäten. Intentionen med detta var att få stabilitet i 
enkätfrågorna men ändå något unikt istället för att utnyttja något standardiserat enkätformulär. 
Enkäten var kort och enkelt formulerad med 10 stycken frågor att ställning till. Det var 
studenter som ingick i undersökningen och de befann sig i familjär miljö, i deras 
fackbibliotek, och hade motivation, förmåga att förstå och en vilja att delta i studien (Cohen, 
Manion & Morrisson 2007, pp. 146-160). Deltagarna informerades om att det var frivilligt att 
deltaga och att enkätsvaren skulle ligga till grund för en statistisk analys för ett kandidatarbete 
i psykologi. Alla enkätsvar anonyma och ingen person kan kopplas till något enkätsvar 
(Cohen, Manion & Morrisson 2007, pp. 51-60). 

För att på ett strukturerat och ordnat sätt teoretisera resultatet som studiens statistiska 
analys levererade användes Tversky & Kahnemans framing modell. Frågorna var utformade 
enligt scenariomodell ”Om…” och ”Har du upplevt…..” som sätter in försökspersonen i ett 
sammanhang där fördel och nackdel ska utvärderas och besvaras. Individens attityd och 
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upplevelse av gruppen och dess normer, här sker gruppdynamiken och utifrån enkätsvaren 
görs antaganden kring individens handlande (Tversky & Kahneman 1981).  

Det totala resultatet visade på att någon skillnad mellan teknologer och humanister inte 
står att finna och det kan då uteslutas. Trots att naturvetenskapen och teknologin ofta har en 
mer sluten struktur och en objektiv syn på uppgiftshantering så påverkar inte det den 
socioemotionella upplevelsen av grupparbeten. Ett genomgående dominerande drag i 
resultatet från de enskilda frågorna är att många upplevt känslan av ”en för alla alla för en” i 
grupparbeten. Här fanns det upplevelse en av gruppharmoni och samspel då gruppdeltagarna 
mötte varandra med ett öppet sinne. Deliberativa drag i grupp har också dominerat resultatet, 
acceptans i luften där allas åsikter och kunskaper respekterat lika fullt ut. Både den enade 
vikänslan och den deliberativa andan gynnade i sin tur informationsutbytet i gruppen som 
byggde på förtrolighet mellan deltagarna.  

Att icke-verbalt uppmuntra en gruppdeltagare genom en positiv blick eller visa bekräftelse 
på något fick däremot inte lika högt medelvärde, som att peppa någon till det som 
gruppdeltagaren kan göra men inte kommer sig för uppgiftsmässigt. Den indirekta, subjektiva 
sociala influensen kan vara nog så kraftfull som den direkta och uttalade. De som person 
besitter hög känslomässig empati kan spegla och återge stämningslägen mer spontant än 
andra. Genom att hålla tillbaka sig själv i gruppen och inte ge uppmuntran vare sig 
socioemotionellt för stärkande av självförtroende eller kunskapsmässigt inför uppgift kan bero 
på många faktorer. Kanske kan orsaken ligga i att vissa deltagare inte kan ge social support 
utan att ha gruppkamrat med i processen (Gawronski 2005). Den övergripande gruppnormen 
kanske inte är väl förankrad och då uppstår tvivel hos deltagarna i gruppen när positiv och 
negativ ska användas, initialt i en grupprocess (Smith & Louis 2008).  

Positivt att en engagerad individualist som vill berika sina gruppdeltagare tas emot med en 
varm förväntan och ses som berikande. Således kan en slutsats generell slutsats dras, att det är 
lättare som gruppmedlem att ta emot kunskaper och erfarenheter som en gruppmedlem delar 
med sig än att själv hjälpa upp och genom positiv förstärkning berika någon annan i gruppen. 
Å andra sidan så krediteras gärna andra personers uppnådda framgångar som så behövs i 
gruppen. En individualist i en grupp är en minoritet vid sidan av majoriteten, så länge 
information tillförs av önskvärd natur är det berikande, men när beslutprocessen startar kan 
individualisten i periferin plötsligen välkomnas in i gruppen i mental kognitiv förening.  

I gruppen sammanstrålar dess deltagare för att tillsammans nå ett tänkt mål. Om det nu 
händelsevis är en humanist eller teknolog i fråga saknade betydelse i denna studie och det är 
individens egen attityd och personlighet som hamnade i första rummet här. Utifrån tidigare 
forskning så borde den ultimate gruppmedlemmen kunna ge empatisk spegling både verbalt 
och ickeverbalt, ha ett öppet sinne samt rymligt och effektivt arbetsminne för att minnas allas 
kommentarer i diskussionen och inneha en generös läggning. Om så väl vore skulle de aldrig 
uppstå motsättningar i grupparbeten. Resultatet visade på att övervägande så välkomnas 
andras input i gruppen med förtjusning medan att uppmuntra annan deltagare inte får lika 
höga poäng i denna undersökning. Naturligtvis bör alla inblandade parter i gruppen nå en så 
enad kollektiv balans som är möjligt oavsett om uppgiften har sluten eller öppen struktur, 
samt att perifera individualister enas med den helgjutna majoriteten. Hur kan det då komma 
sig att det är mer vanligt att gruppdeltagare tar emot än att ge? I gruppen bör en emotionell 
och förtrolig bas etableras där alla känner sig trygga för att sedan kunna delge och berika 
andra. Den dynamiska process som en grupp är i sker en ständig ombyggnation och 
upprustning av deltagarnas egna attityder och för att känna in den rådande normen i gruppen 
som också är i omdaning. De personer med hög emotionell empati och har en utåtriktad 
läggning kan mycket väl hjälpa upp andra när så behövs. Det som lägger sordin på detta är 
behovet av att känna in andras attityder först innan den egna offentliggörs i gruppen. När den 
emotionella förtroliga bas är etablerad kan anses det inte föreligga någon fara att våga ”ta 
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bladet från munnen”. Naturligtvis är det ingen som vill hamna i individualistens ensliga zon 
och få en mer distanserad roll i gruppen.  

 
Slutsats 

Upplevelsen av gruppsituationer var i denna undersökning mycket positiv eftersom det 
finns ingen skillnad mellan teknologer och humanister beträffande socioemotionell påverkan i 
grupper. Däremot var det synd att det är lättare för gruppdeltagare att ta emot än att ge. 
Gruppdynamiken lever sitt eget liv sida vid sida om den uppgift som ska lösas i gruppen. 
Detta socioemotionella väsen som kan vara både på gott och ont speglar och följer 
gruppdeltagarna så länge som de är i gruppen och samverkar.  

 
Vidare forskning  

Finns det skillnader mellan humanister och teknologer i egenskap av vuxna akademiker i 
slutna sällskap där tvärvetenskapliga diskussioner förekommer?  
En vidareutveckling av denna studie skulle vara mycket intressant. I denna studie har 
studenter förekommit i tidigare forskning, jag som gjort studien är student och har genomfört 
undersökningen bland studenter. Det som intresserar här inför framtida forskning är om 
tidskillnad och personers stigande ålder inverkar på attityden. Dessa slutna sällskap, där 
akademiker från olika sektorer i samhället väljs in utifrån olika kriterier. Undersökningen 
skulle göras av en manlig student, som är invald i något dylikt sällskap som t ex Frimurarna. 
Vid vissa av sessionerna får endast män närvara, därav anledningen till att det borde vara en 
manlig student. Min egen nyfikenhet väcktes då en person som varit kvinnlig servitris 
berättade för mig, att vid vissa tidpunkter i diskussionerna fick endast manliga servitörer 
vistas i rummet.  
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Din ålder:  

 0 – 20 år 
 21 – 30 år 
 31 – 50 år 
 51 – 70 år 
 71 – 99 år 

Kön:

 kvinna 
 man 

Är det vanligt att du upplever en känsla av ”en för alla, alla för en” i 
gruppsituationer? En enande känsla som skapar en stark sammanhållning i 
en grupp.  

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 

Brukar du hjälpa andra i gruppen när du kan? Någon som behöver en 
uppmuntrande blick, bekräftelse av något etc.  

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 

I de fall som beteendevetenskapen / naturvetenskapen får inslag av den 
”motsatta vetenskapen”. Ger det dig en berikande känsla av att forskning 
skett ”över gränserna”? 

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 
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Om en gruppdeltagare har goda kunskaper och lång erfarenhet inom ett 
för gruppen viktigt ämne. Ser du denne gruppdeltagare som berikande för 
dig och resten av gruppen? 

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 

Om det i gruppen finns en drivande individualist som går in för uppgiften 
med stort engagemang. Upplever du den personen som en tillgång och 
krediterar beteendet? 

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 

Har du upplevt gruppsituationer då alla delat med sig (av sina resurser) 
generöst utan att tänka på egen vinning? 

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 

När du hör någon med glädje berätta om sin karriär, examina och 
framgång. Är du glad å den personens vägnar och krediterar honom eller 
henne för det du hör? 

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 



18

Händer det att du ”peppar” någon i gruppen? En person i gruppen, du vet 
kan göra en sak men inte kommer sig för riktigt?  

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 

Har du upplevt maximal acceptans i en grupp? Att vid ett gruppmöte 
känns det som om alla åsikter, ämnen och kunskaper accepteras lika 
respektfullt?  

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 

Finns det situationer då gruppens majoritet kommit fram till det du inte 
varit enad med? Visar du då förståelse och ger med dig för gruppens 
beslut? 

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 

Tack så hemskt mycket för din medverkan! 

Är du intresserad av att läsa min c-uppsats i psykologi, skriv din mailadress 
nedan.  
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Din ålder:  

 0 – 20 år 
 21 – 30 år 
 31 – 50 år 
 51 – 70 år 
 71 – 99 år 

Kön:

 kvinna 
 man 

Gruppsituationer känns oftast onödigt och omständigt. Upplevs någon 
känsla av ”en för alla, alla för en”? 

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 

I gruppsituationer håller jag hårt i mina egna erfarenheter. Andra 
gruppdeltagare ska inte utan utbyte få ta del av det jag kommit fram till.  

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 

I de fall som beteendevetenskapen / naturvetenskapen får inslag av den 
”motsatta vetenskapen”. Ger det dig en negativ känsla av att forskning 
skett ”över gränserna”? 

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 
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Om en gruppdeltagare har goda kunskaper och lång erfarenhet inom ett 
för gruppen viktigt ämne. Ser du denne som någon som är lite för jobbig 
och briljerar med sitt kunnande.  

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 

Om det i gruppen finns en drivande individualist som går in för uppgiften 
med stort engagemang. Händer det att du då upplever du den personen 
som jobbig?  

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 

I en gruppsituation där någon kommit i underläge av någon anledning. 
Har du upplevt att den personen haft behov av att hävda sig i gruppen? 

 inte alls
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 

När du hör någon med glädje berätta om sin karriär, examina och 
framgång. Visar du då formellt avstånd och tänker att det var en riktig 
”skrytmåns”? 

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 
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En person i gruppen, du vet kan göra en sak men inte kommer sig för 
riktigt. Hur gör du? Drar du dig undan och tänker att det ordnar sig 
säkert?  

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 

Har du upplevt ett vinklat klimat i en grupp? Att vid ett gruppmöte känns 
det som om vissa åsikter, ämnen och kunskaper accepteras mer än andra?  

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 

Finns det situationer då gruppens majoritet kommit fram till det du inte 
varit enad med? Agerar du då genom att visa motstånd, dra dig undan 
eller försvara din åsikt.  

 inte alls 
 väldigt lite 
 lite 
 mycket ofta 
 väldigt ofta 

Tack så hemskt mycket för din medverkan! 

Är du intresserad av att läsa min c-uppsats i psykologi, skriv din mailadress 
nedan.  
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