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Vid beslutsprocesser i grupp där enskilda individer från början har tillgång till unik information, är 
det fördelaktigt att denna sprids till övriga gruppmedlemmar så att beslutet kan grundas på all för 
gruppen tillgänglig information. Tidigare studier har visat att denna process, här kallad 
sammanställande av information, tenderar att ske på ett ofullständigt sätt och med sämre beslut 
som resultat.  Syftet med den här studien har därför varit att se om det går att underlätta arbetet 
med sammanställandet av information. Vi har i enlighet med detta syfte utvecklat och utvärderat 
ett verktyg för att underlätta sammanställande av information: vi har undersökt hur 
beslutsfattande i grupp påverkas av att det i gruppmedlemmars individuella informationshäften 
markerats vilken information de delar, och inte delar, med andra medlemmar i gruppen. För att 
göra detta har vi utgått från en studie av Svenmarck et.al, som vi anpassat efter vårt syfte.  
Försöksdeltagare har i grupper om tre fått diskutera ett problem rörande en sjukdom på ön Guam i 
Stilla havet. Våra hypoteser var att odelad information skulle tas upp till diskussion tidigare i de 
grupper som fått markerade häften, att dessa grupper skulle föra en mer heltäckande diskussion, 
samt att de därför i högre utsträckning än kontrollgruppen skulle lösa problemet. Våra resultat 
visar på en signifikant skillnad i hur grupperna diskuterade delad information. Däremot gick det 
inte att se någon signifikant skillnad i hur grupperna diskuterade odelad information, eller vilka 
svar de kom fram till . 

 
 

Inledning 
 
Vi fattar ständigt beslut i samråd med andra. 
Några av dessa är mindre, vardagliga beslut, 
andra större och mer betydande. När 
bakomliggande information ska tas hänsyn 
till är det viktigt att alla som är med och 
fattar beslutet delar med sig av det de vet – 
det säger sig självt att det är svårt att 
komma fram till bra lösningar när 
pusselbitar av fakta saknas. Processen när 
en grupp sammanställer vad den 
tillsammans vet och synliggör tidigare 
okänd kunskap är ett viktigt steg på vägen 
mot ett beslut. Denna process sker inte alltid 
på ett optimalt sätt; grupper tenderar till 
exempel att favorisera information som de 
redan har gemensamt, och unik kunskap 
gruppmedlemmarna kunnat tillföra får 
därför mindre plats i diskussionen. Detta 
leder i förlängningen till att beslut fattas på 

fel grunder - och därmed blir sämre. Syftet 
med den här studien har därför varit att 
utveckla och utvärdera ett verktyg för att 
underlätta sammanställande av information. 
Vi har undersökt hur sammanställande av 
information påverkas av att deltagarna 
tydligt kan se vilken information de har 
gemensamt med andra gruppmedlemmar, 
och med vem de delar den informationen.  
 
Att vid diskussioner mellan parter med olika 
bakgrund på ett smidigt sätt kunna 
representera vad som är gemensam 
information och inte skulle kunna 
underlätta allt ifrån politiska möten till 
möten mellan privatpersoner eller företag. 
Särskilt användbart är det vid förhållanden 
som kräver snabba beslut, då ingen tid 
behöver slösas på att gå igenom sådant som 
alla redan vet.  
 



Tidigare forskning 
 
En klassisk studie av Stasser och Titus 
(1985) visade att en grupp inte alltid fattar 
beslut på all tillgänglig information. Det 
ultimata tillvägagångssättet för en grupp 
som ska fatta beslut är att dela och 
diskutera all tillgänglig information. På så 
sätt kan gruppen, där individerna tidigare 
haft viktad eller partisk information, 
tillsammans få en mer rättvis bild av 
problemet. I och med denna 
sammanställning av information kan en 
tidigare okänd lösning på problemet, en så 
kallad dold profil, bli tydlig. Deltagarna bör 
alltså, efter en effektiv sammanställning av 
informationen, kunna frångå sina tidigare 
individuella åsikter och tillsammans komma 
fram till den rätta lösningen. Men Stasser 
och Titus studie visade att så inte alltid sker 
i verkligheten. Istället tenderar 
diskussionen, och i förlängningen även 
beslutet, att domineras av 1) information 
som medlemmarna har gemensamt innan 
diskussionen, och 2) information som 
stödjer medlemmarnas tidigare åsikter. 
Gruppdiskussionen tycks alltså befästa, 
snarare än rätta till, medlemmarnas tidigare 
snedvridna åsikter. Detta kallas 
konfirmeringsbias.  
 
Trots att det ligger i delad informations 
natur att förtrycka en diskussion av odelad 
information (Larson, 1997), är kvalitén på 
gruppbeslutet en funktion av mängden 
odelad information som kommer upp under 
diskussionen då det gäller problem med 
dold profil (e.g., Larson, Christensen et al., 
1998; Winquist & Larson, 1998).  
Henningsen & Henningsen (2003) har i en 
studie undersökt detta fenomen, med fokus 
på gruppnivå. I studien tar de upp hur man 
upptäcker en dold profil och hur grupper får 
svårare att hitta den dolda profilen om de 
behandlar den delade informationen mest. 
Det är också vanligare att grupper baserar 
sina beslut på den delade informationen. 
Henningsen & Henningsen (2003) har i sin 
studie påvisat att om majoriteten av en 
grupp har ett argument tilldelat sig (delad 
information) kommer detta att väga tyngre 
än de individuella argumenten (odelad 
information). Henningsen & Henningsen 
(2003) skriver även i sin studie att om ett 

argument upprepas ofta kommer detta ses 
som mer korrekt av gruppen, vilket sker om 
man hanterar den delade informationen 
mer än den odelade.  Larson et al har flera 
gånger (1994, 1996, 1998a, 1998b) också 
visat att den information som är delad är 
den information som nämns först. 
 

van Ginkel & van Knippenberg (2008) har 
en teori om att grupper som har delad 
information och är medvetna om detta 
kommer att få bättre kvalitet på sina beslut. 
Gruppmedlemmarna i en grupp fick alla 
samma instruktioner, de fick veta att de 
hade en del delad information och att den 
övriga informationen kunde variera. Deras 
egen information var essentiell för 
lösningen av problemet, dvs. alla behövdes 
för att nå den bästa lösningen. Grupperna 
som var medvetna om att de hade fått 
samma instruktioner om att de kunde ha 
delad information presterade bättre och 
hade även bättre sammanställning av 
informationen, än de grupper som hade fått 
neutrala anvisningar (van Ginkel & van 
Knippenberg, 2008). 
 
Schittekatte (1996)  visade i en studie att 
det är mer sannolikt att odelad information 
tas upp om den är uppmarkerad med fetstil. 
 
Hur gruppen bearbetar information är 
beroende av hur väl gruppmedlemmarna 
känner varandra. En studie av Gruenfeld et 
al. (1996) ville undersöka de oberoende 
effekterna av denna faktor vid 
beslutsfattande i grupp, där 
gruppmedlemmarna har fått olika 
information. Gruenfeld et al.:s studie visade 
att det finns en skillnad mellan grupper som 
består av gruppmedlemmar som känner 
varandra sen tidigare och grupper som 
består av främlingar. Grupper där alla kände 
varandra sammanställde sin information, 
och löste därmed problemet, mer effektivt 
än vad personerna i den mixade gruppen 
eller gruppen med främlingar gjorde. 
 
Normans (1993) definition på artefakter är 
följande: ”artificial devices designed to 
maintain, display, or operate upon 
information in order to serve a 
representational function”.  Enligt Norman 
finns det två typer av kognitiva artefakter: 



fysiska och mentala, där ett exempel på en 
fysisk artefakt kan vara papper och penna 
och vars funktion kan vara att hjälpa till att 
avlasta vårt minne. Mentala artefakter kan 
exempelvis vara olika minnesregler som vi 
använder oss av för att lättare komma ihåg. 
Det bör dock tas i beaktning att dessa 
kognitiva artefakter inte ändrar vår 
kognitiva förmåga, utan den ändrar endast 
formen på uppgiften (Norman 1993). Även 
en människa kan ses som en intern artefakt 
då vi interagerar med andra människor, vi 
transformerar våra inre tankar till yttre 
representationer i form av ord och gester, så 
att även andra kan ta del av våra tankar. 
 

Bakgrund 
 
Till bakgrund för vårt experiment låg en 
studie av Svenmarck et. al (i tryck), där olika 
beslutsstrategier jämfördes. Från denna 
lånades material i form av enkäter och det 
problem som deltagarna skulle lösa; detta 
var i sin tur hämtat från en studie av Suthers 
et. al. (2007). Problemet är ett verkligt 
problem rörande en sjukdom som drabbar 
ursprungsbefolkningen, Chamorros, på ön 
Guam i Stilla havet. Fortfarande finns ingen 
entydig förklaring till varför just Chamorros 
drabbas, men man har identifierat olika 
möjliga sjukdomsorsaker. I de 
informationshäften deltagarna tilldelades 
hade informationen ordnats så att en 
lösning framstod som mer trolig än de 
andra, förutsatt att deltagarna 
sammanställde sin information på ett 
heltäckande sätt.  
 
Svenmarcks studie valdes som 
utgångspunkt därför att vi var bekanta med 
den sedan innan, och bedömde att den 
skulle vara intressant att utveckla. 
 

Metod 
 
Projektet inleddes med en litteraturstudie 
av beslutsfattande i grupp. Utifrån denna 
diskuterades i ett par workshops hur vi på 
bästa görbara sätt skulle kunna underlätta 
beslutsfattande i grupp. Tre förslag 
skissades fram, varav ett valdes ut i samråd 
med handledare. Detta fokuserade på 
momentet sammanställande av information. 

Vi gick vidare med att ta fram en 
experimentdesign och utgick här 
huvudsakligen från Svenmarcks et. als (I 
tryck) studie. Denna skalades ned och 
modifierades för att passa våra syften. De 
informationshäften deltagarna tilldelades 
manipulerades på följande sätt: testgruppen 
fick informationshäften som var 
uppmarkerade. Uppmarkeringen bestod av 
att den information som var delad med en 
annan deltagare eller med de båda andra i 
gruppen (de var totalt tre) var markerade 
med en färgruta kring den delade 
informationen. Färgen på rutan indikerade 
vem i gruppen som hade samma 
information. I de fall där alla tre deltagare 
delade informationen markerades denna 
med en dubbel färgram. I de fall där ingen 
annan delade informationen (odelad 
information) fanns ingen färgram (se Figur 
1.). Kontrollgruppen fick häften helt utan 
markeringar.  
 

 
 
Figur 1. Exempelsida från testgruppens häfte. 
Information delad med röd och gul 
gruppmedlem (överst), information delad med 
röd gruppmedlem (mellerst), information som 
inte delas med någon i gruppen (nederst).  



 
Tanken var att uppmarkeringarna i häftena 
skulle underlätta för deltagarna genom att 
fungera som distribuerade representationer 
av vad individen visste i relation till de 
andra i gruppen.  
 
Våra hypoteser var följande: 
 
1.a) Kontrollgrupperna kommer inlednings-
vis att diskutera den delade informationen 
mest. 
1.b) Testgrupperna kommer inledningsvis 
att diskutera den odelade informationen 
mest. 
2.) Sammanställningen av information 
kommer ske effektivare i testgrupperna än i 
kontrollgrupperna. 
3.) Testgrupperna kommer därför ranka de 
plausibla orsakerna mer korrekt än 
kontrollgrupperna. 
 
För att testa experimentdesignen 
genomfördes först en pilotstudie. Denna 
resulterade i att några mindre ändringar 
gjordes, främst vad det gällde tiden på 
experimentet. Nedan beskrivs den slutliga 
experimentdesignen.   
 
Studien var en kvantitativ sådan med 
kvalitativa inslag, där mellangruppdesign 
användes. Försökspersonerna var studenter 
mellan 19 och 30 år, med 10 kvinnor och 8 
män i kontrollgruppen, samt 5 kvinnor och 
13 män i testgruppen. Totalt gav detta 36 
försöksdeltagare uppdelade i 12 grupper, 
med 6 grupper i varje förutsättning, Då vi 
bedömde att det var viktigt att 
konstanthålla hur väl gruppmedlemmarna 
kände varandra, hade vi som mål att endast 
låta grupper där deltagarna kände varandra 
sedan innan delta i experimentet. Vi 
lyckades med detta i alla grupper utom en.    
 
Försöksdeltagarna fick totalt 80 minuter på 
sig att lösa problemet, varav de första 15 
minuterna var reserverade för tyst 
individuell läsning. Vi valde att sätta denna 
gräns för att säkerställa att alla deltagare 
hade tillräckligt med tid att läsa igenom 
häftena. De resterande 65 minuterna fick 
deltagarna fritt disponera till diskussion, 
med instruktioner att de mot slutet skulle 
skriva ned, motivera och ranka olika möjliga 

sjukdomsorsaker. Orsakerna skulle rankas 
efter hur troliga de var. Dessa rankningar 
utgjorde det huvudsakliga underlaget när vi 
bedömde hur väl gruppen löst uppgiften. 
 
Två försöksledare satt med och 
observerade, oberoende av varandra, hela 
försöket. I speciellt framtagna 
observatörsprotokoll noterade de med 
vilken frekvens deltagarna diskuterade de 
olika möjliga sjukdomsorsakerna. Målet var 
att se hur mycket den odelade 
informationen diskuterades i förhållande till 
den delade. Frekvenser räknades i form av 
talturer, d.v.s. varje gång en deltagare 
tillförde något nytt till diskussionen. En 
markering gjordes bara om talturen 
innehöll information från någon av 
rubrikerna (den information som står under 
en rubrik) i häftena. En markering gjordes 
också varje gång någon bytte rubrik inom 
sin taltur. För att observatörerna skulle ha 
möjlighet att gå tillbaka och kontrollera 
talturer i de fall där de markerat olika i sina 
protokoll, filmades alla försök. 
Observatörerna fyllde också efter varje 
försök tillsammans i en efterenkät. De 
utvärderade då på vilket sätt gruppen 
angripit problemet, om de misstolkat någon 
information samt hur väl de löst uppgiften. 
 
Även deltagarna fick fylla i enkäter; en 
bakgrundsenkät och en efterenkät. I 
bakgrundsenkäten fick de bland annat 
skatta hur bekväma de var att jobba med de 
andra i gruppen. I efterenkäten fick de 
utvärdera sin lösning av problemet, 
beskriva hur de gått tillväga för att lösa det 
samt skatta hur nöjda de var med lösningen. 
Deltagarnas enkäter fungerade främst som 
stöd till observationerna.  
 
Tillsammans med deltagarnas rankningar av 
möjliga sjukdomsorsaker utgjorde 
taltursfrekvenserna studiens två stora 
mätpunkter.  
 
När all data samlats in sammanställdes den 
och analyserades. Analysen avslutades med 
en diskussion av hur lämplig uppmarkering 
av häften är som verktyg vid 
gruppdiskussion och beslutsfattande.  

 

 



Resultat 

För att se om hypotes 1 och 2 stämde 
undersökte vi om det var någon signifikant 
skillnad mellan test- och kontrollgrupperna 
i hur ofta de tog upp delad och odelad 
information. För att testa detta gjorde vi 
chi2-test på de frekvenser vi observerat för 
de båda grupperna. 
 
För den odelade informationen kunde ingen 
signifikant skillnad mätas, varken i 
tiominutersintervall eller under de 35 
minuterna frekvens observerades 
(observatörerna slutade anteckna frekvens 
efter 35 minuter för att grupperna då oftast 
började diskutera vad den mest troliga 
orsaken till sjukdomen istället för att 
sammanställa information). Dock kan man i 
grafen (fig. 2) se att testgrupperna har en 
något högre observerad frekvens odelad 
information under större delen av den 
observerade tiden. Vidare fanns det ingen 
signifikant skillnad mellan test- och 
kontrollgrupperna i totalt tagna talturer, där 
kontrollgrupperna tagit 459 och 
testgrupperna 444. 

 
Figur 2. Frekvens odelad information över tid. 

I nästa graf (figur 2.) går det också att se hur 
diskussionen om delad information jämnar 
ut sig mellan grupperna efter 15 minuter. I 
intervallet mellan 25-30 minuter är vår 
observerade frekvens densamma för 
grupperna, 18,5 talturer om delad 
information. Det är signifikant skillnad 
mellan grupperna under hela 35 minuter 
gällande delad information men vi har valt 
att använda oss av intervallet fram till 25 
minuter eftersom det inte är någon 
observerad skillnad i intervallet 25-30 

minuter och endast en liten skillnad mellan 
30-35 minuter. Vårt observerade resultat 
för de första 25 minuterna gällande delad 
information gav en signifikant skillnad, 
(x²(1, N = 185) = 8,649, p < 0,01). 

 
Figur 3. Frekvens delad information över tid. 

Under våra observationer har vi märkt en 
del andra intressanta skillnader mellan 
kontrollgrupperna och testgrupperna. 
Kontrollgrupperna går ofta igenom sina 
häften mer kortfattat än testgrupperna, 
summerar det viktigaste och går vidare. Det 
skulle kunna bero på att de är oroliga för att 
tiden inte kommer räcka till för att gå 
igenom så mycket information om de sedan 
ska hinna diskutera den. Testgrupperna har 
ofta tagit mer tid för varje rubrik och 
berättat all den information som står under 
varje. Det kan tyda på att uppmarkeringen 
gör att testgrupperna känner sig något 
lugnare inför uppgiften eftersom de får 
identifierat vad som behöver delas till 
gruppen.  
 
Under observationerna har det också 
noterats att förhållandet för misstolkade 
informationsstycken mellan 
kontrollgrupper och testgrupper blivit tio 
mot tre. Alla kontrollgrupper misstolkade 
någon form av information och gick heller 
inte tillbaka och rättade till det, medan 
endast hälften av testgrupperna misstolkade 
något informationsstycke. Det var oftast 
odelad information som misstolkades, 
endast två gånger rörde det sig om 
information som var delad, en gång för 
testgruppen och en gång för 
kontrollgruppen. Att misstolkningar är 
vanligare i kontrollgrupperna än i 
testgrupperna skulle kunna tyda på att de i 
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kontrollgrupperna inte har lika lång tid för 
att diskutera allmänt om informationen och 
då kan upptäcka fel i det som först sades om 
informationsstycket eftersom de istället 
lägger mer tid på att sammanställa 
informationen. 
 
Det är också värt att notera att diskussionen 
ser ut att ha varit ganska likartad för båda 
grupperna och att det enbart är mängden 
information som tas upp som skiljer sig 
mellan grupperna. Eftersom förändringarna 
finns i båda grupperna är det mindre troligt 
att det beror på något vi har manipulerat. 
 
Vad det gäller diskussion av odelad 
information har testgrupperna efter 30-35 
minuter en lägre observerad frekvens än 
kontrollgrupperna (fig. 3). Det kan tyda på 
att diskussionen nu övergår från 
sammanställning av information till att vara 
mer hypotesinriktad för testgruppen medan 
kontrollgruppen däremot fotsätter 
sammanställa den odelade informationen, 
vilket i så fall skulle styrka hypotes 2. 
 
Larson (2002) refererar till en av sina 
tidigare artiklar att delad information har en 
tendens att förtrycka odelad information, 
vilket kontrollgruppen skulle kunna vara ett 
exempel på. De pratade signifikant mer om 
delad information än vad testgruppen 
gjorde. Detta styrker hypotes 1a där vi 
trodde att kontrollgrupperna skulle prata 
mer om just delad information, det är dock 
svårt att säga något om hur detta kan ha 
legat till grund för deras beslut. 
Kontrollgruppen visste inte vilken 
information som var odelad och kan därför 
ha letat efter information som bekräftade 
deras åsikter och därmed upprepat den 
delade informationen mer, vilket tyder på 
konfirmeringsbias. Detta kan i sin tur leda 
till att kontrollgrupperna ger den 
informationen fler talturer än 
testgrupperna. 
 
Däremot pratade ingen utav grupperna 
signifikant mer eller mindre om den odelade 
informationen, vilket talar emot hypotes 1b. 
Det går dock att se i graferna att 
testgrupperna har behandlat den odelade 
informationen något mer under den 
observerade tiden, vilket borde hjälpt dem 

att ta ett bättre beslut eftersom det är 
viktigt att all odelad information behandlas 
för att lösa ett problem av typen dold profil. 
Det var dock ingen skillnad mellan hur väl 
grupperna löste problemet, vilket talar emot 
hypotes 3. Enbart tre grupper totalt rankade 
rätt sjukdomsorsak högst: två 
kontrollgrupper och en testgrupp. Flera 
grupper var dock nära, och rankade rätt 
orsak som tvåa.      
 

Slutsatser 
 
Schittekatte (1996)  visade i sin studie att 
det är mer sannolikt att odelad information 
nämns om den är uppmarkerad med fetstil, 
vilket låg till grund för våra uppmarkeringar 
i informationshäftena. Vi fick ingen 
signifikant skillnad mellan hur frekvent test-
och kontrollgrupperna diskuterade odelad 
information under vårt experiment, vilket 
går emot Schittekattes (1996) teori, men 
vårt resultat kan bero på för få grupper. 
 
van Ginkel & van Knippenberg (2008) har 
en teori om att grupper som har delad 
information och är medvetna om detta 
kommer göra en kvalitetsmässigt bättre 
sammanställning av informationen. Trots 
detta kanske inte våra observerade 
frekvenser återspeglar kvalitén på 
sammanställningen av information, då 
frekvens enbart säger något om hur ofta 
informationen nämndes. 
 
Det vi kan säga är att vi observerat en 
skillnad i gruppernas diskussion, där 
kontrollgrupperna diskuterade delad 
information signifikant mer än 
testgrupperna, och att testgrupperna 
diskuterade odelad information mer, dock 
inte signifikant mer.  
 
Vi tror sammanfattningsvis att 
uppmarkering av informationshäften är ett 
intressant verktyg att titta närmare på i 
arbetet med att underlätta 
sammanställande av information i grupp, då 
det tillåter deltagare att friare disponera 
tiden till diskussion. Våra data tyder på 
detta. Att få grupper lyckades ranka troliga 
sjukdomsorsaker rätt kan helt enkelt ha 
berott på att problemet var svårt.  
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