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Kreativitet som ett resultat av grupprocesser 

En undersökning av kreativitet i homogena respektive heterogena team 

Petra Edoff 

 

Kreativitet har blivit allt viktigare inom dagens organisationer och 
forskningen har börjat intressera sig för hur kreativiteten påverkas av 
nominala eller riktiga grupper, samt hur dessa grupper är sammansatta. 
Syftet med undersökningen var att se hur kreativiteten i arbetsteam 
påverkas av mängden yrkesgrupper som ingår, samt att se hur externa 
faktorer som ledarskap och organisationskultur påverkar. I denna studie 
intervjuades 14 anställda inom olika branscher om deras syn på kreativitet 
och det visade sig finnas skillnader mellan grupperna. Arbete i grupp kan 
ge kreativiteten en annan kvalité och heterogenitet förknippades med mer 
dynamik och kreativa strategier. Samtliga respondenter i den heterogena 
gruppen var överens om att arbete i en blandad grupp var en styrka för 
kreativiteten. 

Keywords: group creativity, diversity, organizational culture. 

 

Inledning 
 
I denna uppsats kommer kreativitet i team behandlas på ett flertal sätt. Till att börja med ges 
en överblick över hur olika forskare sett på kreativitet i allmänhet, i grupp och individuellt. 
Därefter behandlas kreativitet i arbetslivet samt även närliggande områden som har 
kopplingar till kreativitet, exempelvis gruppfenomen, konflikter och innovation. 

Ekvall (1988) menar att den kreativa processen sker hos en enskild människa, men att 
samspel med andra människor kan stimulera eller hämma den kreativa mentala aktiviteten. 
Denna hjärna kan ha fått uppslag från andra hjärnor med vars stimulans den nya mentala 
strukturen uppkommit och det är ofta i samverkan som utvecklingen och anpassning av en 
primär idé till användbar idé i ett visst sammanhang sker. Arthur Koestler (1964) pratar om 
bisociation; där olika mentala strukturer � kunskaper, erfarenheter och principer, som inte 
tidigare haft kontakt sammanförs och bildar nya strukturer. Edvard de Bono (1992) använder 
termen lateralt tänkande för att beskriva det kreativa tänkande som kräver att du frigör dig 
från de dominerande tankespår man tenderar att fastna i. Det laterala tänkandet är mer fritt, 
sökande och flexibelt än det logiska tänkandet. Detta tänkande ryms i hans definition av 
kreativitet: att vara kreativ betyder att man framställer något som aldrig tidigare funnits 
genom att bryta tidigare mönster. De Bono (1992) anser att det är förmågan att överge det 
färdigbildade huvudspåret som är så viktig. Hjärnan måste arbeta för att skapa huvudspåren. 
Samtidigt behöver vi metoder som tar oss ur dessa spår för att kunna bli mer kreativa. Genom 
att medvetet provocera tänkandet, får vi en systematisk metod som tvingar oss att gå utanför 
våra vanliga tankebanor som våra erfarenheter satt upp. Detta ger oss en möjlighet att få 
komma med galna idéer och att det är accepterat.  
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von Stamm (2003) berör debatten om kreativitet är för alla eller endast för några få 
utvalda. Hon menar att vissa människor är mer kreativa på eget initiativ än andra, men 
kreativitet kan bli stimulerad och stödjas genom träning och skapande av den rätta 
arbetsmiljön och atmosfären. 

Kreativitet � individuell eller i team 
 
Kreativitet är ett ord som nämns allt oftare på företag idag, ett flertal forskare nämner också 
kreativitet som en faktor som ger konkurrensfördelar i dagens globala samhälle. Forskningen 
sysslar generellt med individuella färdigheter och förutsättningar snarare än att utvidga 
utforskningen till team och organisationer, vilket organisationerna är intresserade av för 
utvecklingen inom HR (Human Resource). Egan (2005) menar att utmaningen för varje 
organisation idag är att veta hur det går att utnyttja hela det mänskliga kapitalets erfarenhet, 
expertis, kunskap, perspektiv och färdigheter i sin nuvarande arbetskraft.  Egan har med 
denna tanke intervjuat ledare som lett kreativa team och som identifierar mångfald i 
gruppsammansättning som en viktig faktor för teamets kreativa generering samt i slutändan 
organisationens framgång. Han fastställer att kreativitet och olikhet i teamsammansättning är 
viktigt för organisatorisk framgång (Egan, 2005).  

Kurtzberg och Amabile (2001) hävdar att kreativitetsforskningen cirkulerat kring tre 
områden; den kreativa tänkarens kognitiva process, personlighet och beteende hos den 
kreativa tänkaren, samt på senare tid även den miljö eller kontext som interagerar med och 
stödjer kreativt arbete. Alla dessa har utgångspunkt hos individen och det finns mycket 
mindre forskning som undersökt den kreativa synergi som kan uppnås på teamnivå.  
Kurtzberg och Amabile introducerar därmed begreppen inomgruppsvariation (group 
diversity) och gruppkonflikt som relevanta variabler för kreativa teamprocesser. Ju mer de 
individuella teammedlemmarna skiljer sig med avseende på utgångspunkt vid 
problemlösning, desto svårare kan det bli för teamet att arbeta tillsammans mot samma mål 
(Kurtzberg & Amabile, 2001). En utmaning för organisationerna idag blir därmed hur det går 
att motivera organisationsmedlemmarna att arbeta tillsammans och använda sina individuella 
idéer och skilda perspektiv mot kollektiva kreativa resultat (Egan, 2005).  

I tidigare arbeten har Amabile (1996) beskrivit individuell kreativitet som en 
skärningspunkt mellan en individs domänrelevanta färdigheter, kreativitetsfärdigheter och 
motivation. Detta visade alltså att kreativitet inte uppstår spontant eller slumpmässigt � utan 
vid lämpliga kombinationer av de faktorer som nämndes ovan. All den tidigare forskningen 
som finns om individuell kreativitet kan fungera som en utgångspunkt för att utforska hur 
formulerandet av idéer sker i team samt huruvida idéer verkligen kan genereras av mer än en 
person (Amabile & Kurtzberg, 2001) 

Paulus (2000) fokuserar i sin artikel på hur effektiva grupper och team är på att dela med 
sig av sina idéer inom gruppen. Paulus definierar gruppkreativitet som divergent tänkande i 
grupper, vilket märks genom dess idéflöde. Divergent tänkande påverkas av både 
associationer och sociala processer i grupper. Organisationens kreativitet kan ses som en 
funktion av individuella, grupp- och organisationens karaktäristik. Detta innefattar 
färdigheter, kunskap, normer, heterogenitet, kultur och resurser. Det är dock motsägande 
empiriska resultat inom denna forskning, det diskuteras bland annat vilken sorts heterogenitet 
som påverkar kreativiteten och i sådana fall på vilket sätt. Paulus menar att litteraturen om 
organisationens kreativitet och innovationer fokuserat främst på att fastställa faktorer som 
främjar eller hämmar kreativitet eller innovation i organisationen som helhet. Litteraturen om 
gruppkreativitet fokuserar på att förstå processen som främjar eller hämmar kreativiteten i 
specifika grupper och undersöka om grupp-processen är att föredra gentemot individuella 
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processer. Dessa undersökningar genomförs till största del genom laboratoriestudier. (Paulus, 
2000) 

Nijstad och De Dreu (2002) anser att diskussionen om kreativitet, individuellt versus 
grupp, behöver nyanseras. Det har visats att nominala grupper presterar bättre än riktiga 
grupper med avseende på idégenerering men vi vet inte om detsamma gäller urval och 
genomförande av nya idéer. Det är ju oftast inte intressant att ha många idéer, utan snarare 
idéer med hög kvalitet som kan implementeras och relationen mellan idégenerering och 
implementation är något som blivit ignorerat av forskningen. Grupper har möjligheten att 
kombinera erfarenheten, expertisen och arbetsstyrkan hos ett flertal individer för att nå ett 
gemensamt mål, men det finns även vissa omständigheter som kan göra att gruppmedlemmar 
begränsar sitt tänkande och förmågan till problemlösning. En av dessa sociala influenser som 
Janis (1972) beskriver kallas �groupthink� och kan ha ödesdigra effekter på gruppers beslut. 
Janis beskriver groupthink som en typ av tänkande där människor kan hamna i när de är djupt 
involverade i en sammanhållande in-group, där medlemmarnas strävanden efter enighet 
överskuggar deras motivation att realistiskt uppskatta olika handlingsalternativ. Han menar att 
groupthink hänvisar till en försämring av mental effektivitet, verklighetstestande och 
moralbedömningar som ett resultat från press inom gruppen (Janis, 1972). 

Amabile och Kurtzberg nämner ändå ett antal faktorer som kännetecknar effektiv 
problemlösning. En kombination av personligheter likväl som kunskaper bland individerna i 
gruppen är viktigt såväl som lämpliga nivåer av resurser och belöningar. För att dra nytta av 
gruppens potential behöver det även finnas processer som främjar samarbeten inom gruppen. 
Resultatet av forskningen individuell jämfört med kollektiv brainstorming har visat att 
individuell brainstorming ger ett bättre resultat. Med brainstorming menas här att medvetet 
försöka producera så många idéer som möjligt kring en frågeställning, utan att samtidigt 
kritiskt granska idéerna för att se. Dessa undersökningar är dock baserade på resultatet från 
grupper som inte tidigare träffat varandra och det är därmed svårt att bedöma hur en grupp 
som är van att samarbeta kan påverka resultatet. Grupptänkande har visat sig kunna vändas till 
något positivt genom elektronisk brainstorming, användande av tränade ledare (facilitators) 
och i en jämförbar och målinriktad situation (Amabile &  Kurtzberg, 2001). 
 

Faktorer som bidrar till kreativitet i arbetslivet 
 
West (2002) argumenterar i sin forskning att det finns fyra grupper av faktorer som 
tillsammans avgör nivån på gruppinnovation; uppgiftstyp, gruppens mångfald och färdigheter, 
externa krav och integrerande grupprocesser.  

Pirola-Merlo och Mann (2004) ser tre alternativ till kreativitetens natur. Antingen skulle 
kreativitet kunna vara en adderande typ av uppgift, där varje individs kreativitet adderas till 
gruppens eller så speglas gruppens kreativitet av de mest kreativa idéerna � vilket i sin tur 
adopteras av gruppen och avgör dess kreativitetsnivå. Ett annat möjligt alternativ är att 
gruppens kreativitet är en kombination av de två, exempelvis att den mest kreativa individens 
bidrag är viktigast men inte enbart förklarar gruppens kreativitet. Gruppens kreativitet kan 
uppstå genom synergi, när medlemmarna interagerar på särskilda sätt. Individen bistår på 
detta sätt med råmaterialet av nya idéer medan team-medlemmarnas interaktioner avgör hur 
detta material omvandlas till kreativitet på gruppnivå.  Pirola-Merlo och Manns (2004) 
resultat har dock visat att med ett kort tidsintervall så är teamets kreativitet endast den 
samlade kreativiteten hos dess medlemmar. Här har teamets klimat en liten inverkan, men när 
de värderar kreativiteten i en tidsgenerell mätning så har teamets klimat ett mycket starkare 
samband, vilket betyder att det finns synergieffekter på kreativiteten fastän de inte kan ses på 
kort sikt. 
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Gruppens sammansättning Mångfald i gruppsammansättning kan påverka teams kreativitet 
genom att influera miljön för kommunikation, interaktion och samarbete. En varierad grupp 
kan gynna den kreativa processen genom en ökad mängd perspektiv att överväga. Den kan 
dock även hindra kreativiteten genom att begränsa den gemensamma förståelsen och delade 
erfarenheter, eller genom att skapa skadliga konflikter som grundar sig i en för stor skillnad i 
idéer och stilar.  Gruppvariation i form av deltagarnas tidigare arbetsuppgifter/yrken, 
utbildning och anställningstid har visat positiv effekt på gruppens förmåga att fatta bra beslut 
(Kurtzberg & Amabile, 2001). 

Paulus (2000) menar att grupper som är sammansatta av människor med olika 
professionella bakgrunder, kunskap och färdigheter kommer att vara mer innovativa än de 
vars medlemmar är lika, eftersom de bidrar med användbara skilda perspektiv till gagn för 
gruppen. Dunbars (1997) forskning visar på att grupper med skiftande men överlappande 
kunskapsdomäner och färdigheter är särskilt kreativa. I grupper med skiftande bakgrund 
skiljer forskarna mellan attribut som är direkt relaterade till arbetsrollen och de mer 
långsiktiga karaktäristika som personen har � här har det visat sig att skiftande professionell 
bakgrund är associerat med högre nivåer av innovation. Skiftande bakgrund kan dock även 
vara ett hinder, om det inte finns grupprocesser som främjar integration av medlemmarnas 
perspektiv.  Utmaningen blir därmed att skapa en tillräckligt diversifierad grupp inom teamet, 
utan att deras samsyn, förmågan att kommunicera och arbeta effektivt tillsammans hotas. 
West (2002) betonar att team bestående av olika yrkesgrupper måste värdera och integrera 
varandras perspektiv för att kunna arbeta effektivt (West, 2002). Nijstad och De Dreus (2002) 
betonar istället att det finns en fara med autonoma grupper om gruppklimatet är restriktivt och 
det saknas acceptans för nya idéer, i dessa fall är det liten chans att kreativa idéer tas upp. 
Samma sak menar dem gäller grupper med skiftande bakgrund som saknar en säkerhet inom 
gruppen. Det krävs dessutom att uppgiften som ligger för gruppen innehåller en tillräcklig 
grad av beslutsdeltagande och kommunikation inom gruppen. 

Gerbert et al. (2006) har hittat både negativa och positiva korrelationer mellan 
tvärfunktionalitet och team-innovationer, vilket betyder att det inte är säkert att en grupp 
sammansatt av individer med olika arbetsfunktioner enbart har goda konsekvenser för 
resultatet. Med detta i åtanke formade de en hypotes att en ökad tvärfunktionalitet i team leder 
till goda såväl som onda effekter på team-innovationer. Som exempel på negativa oplanerade 
följdeffekter nämner de formen av kommunikation och samarbetsbarriärer inom teamet. I 
Egans (2005) intervjustudie identifierade respondenterna de största barriärerna till kreativitet i 
team tid eller förväntningspress, brist på resurser, negativa attityder samt improduktiva 
teamkonflikter.   
 
Konflikter Forskningen har identifierat tre större kategorier av konflikter: uppgiftsbaserade, 
relationsbaserade och processbaserade konflikter. Det finns forskning som visat att mindre 
konflikter angående uppgifter kan vara positivt för gruppens prestation och därmed kan de 
även ha ett positivt utfall på kreativiteten genom att stimulera resonerandet kring multipla 
utgångspunkter (Kurtzberg & Amabile, 2001). Kratzer et al. (2006) har identifierat 
kommunikation som en viktig faktor för den kreativa prestationen och i detta ingår även till 
viss utsträckning meningsskiljaktigheter som uppstår mellan kommunicerande kollegor.  

Om en gemensam social identitet fostras i tvärfunktionella grupper genom att det skapas 
en känsla av vinstsituation för alla inblandade, kan det hjälpa till att separera oönskade 
konflikter (relationsbaserade och värdebaserade) från önskade (uppgiftsbaserade). Ledaren 
måste veta hur ett team med mångfald i sammansättningen skall hanteras, annars hindras de 
innovationshöjande potential som kan uppnås från hög tvärfunktionalitet i team. I dessa team 
finns det en specifik kvalitet i kommunikationen, �synergistic communication�, vilket speglar 
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till vilken utsträckning medlemmarna i gruppen olikartade positioner är specificerade och 
kombinerade för att generera nya och användbara lösningar. Ett sätt att definiera positiv 
synergi är kollektivt utvecklade grupplösningar som är bättre än lösning utvecklad av den 
bästa individen i teamet. För att detta ska ske måste den totala kunskapsbasen som finns 
samlad i gruppens medlemmar åtminstone delvis delas och detta informationsdelande är ingen 
automatisk process.  (Gerbert et al, 2006). 

Chen (2006) har undersökt vidare hur konflikt och olika sorters projekt påverkar 
kreativiteten i team, för att hitta främjande och hindrande faktorer. Hon har föreslagit att 
projektledaren tidigt i projektet ska bilda positiva värderingar och attityder kring konflikter. 
Vidare menar hon att teamet bör tränas i konfliktmedvetenhet, vilket innebär att ha kunskap 
om kommunikation, hur man kan lösa konflikter samt förbättra interpersonliga relationer. 
Ytterligare en faktor som Chen anser att projektledare skall tänka på är att bilda ett team som 
bygger på tillit, där teammedlemmarna delar ett stödjande klimat med psykologisk säkerhet i 
en samtidigt öppen miljö. Chen (2006) har även sett att servicedrivna och teknologidrivna 
team upplever olika nivåer av konflikt, vilket tyder på att uppgiftens natur och komplexitet 
kan påverka den interaktion medlemmarna har angående konflikter. Konflikterna påverkas 
även av vilken del av projektets livscykel som gruppen befinner sig i.  
 
Organisation, kultur och kreativitet Ekvall (1988) menar att kreativa beteenden stimuleras 
eller hämmas av de förhållanden som råder inom organisationen; strukturer, emotionellt 
klimat och ledarskap. Enligt Isaksen och Ekvall (2006) ligger klimatets styrka i dess påverkan 
på organisatoriska processer såsom hur kommunikationen sker, beslut fattas och problem 
löses. I Creative Climate Questionnaire (CCQ) har de försökt samla olika indikatorer till ett 
kreativt klimat. För att klimatet skall vara kreativt behöver personalen få utmaningar och 
frihet i sitt arbete samtidigt som det finns ett stöd uppifrån när nya idéer uppkommer. Om det 
finns en lekfullhet och risktagande i klimatet, dynamik och debatter angående nya idéer är det 
positivt för det kreativa klimatet. Här var konflikter en omvänd indikator som kan påverka 
negativt, vilket nämnts tidigare i texten.  

Amabile (1996) menar att många organisationer har en organisationskultur som hämmar 
kreativiteten genom att ha ett opassande belöningssystem eller ett företagsklimat som saknar 
samarbete över olika nivåer och avdelningar. Kreativitet hindras när människan berövas sin 
frihet att själv bestämma och känna ansvar över sina arbetsuppgifter. Det är även viktigt att 
ens uppgift i företaget är av intresse och att ledningen är stödjande. Ett annat hinder kan vara 
ledningen, där de genom dålig kommunikation ger för diffusa mål och uppgifter, eller om de 
blir för styrande för att skapa en kreativ miljö. Genom att inte ha tillgång till rätt material, 
utrustning eller människor hindras kreativiteten (Amabile, 1996). 

 

Syfte och frågeställning 
 
Som beskrivits ovan finns det idag omfattande forskning angående individuell kreativitet och 
kreativitet i grupp, vilket mestadels skett genom laboratoriestudier. Kreativitet i arbetslivet är 
ett ämne som blivit allt mer aktuellt men det saknas kvalitativ forskning på området som kan 
hitta nya faktorer som inverkar eller ge de befintliga teorierna ett djup som grundar sig på 
empiri, inte bara tidigare forskares resonemang. Denna studie skall således både validera 
tidigare begrepp och vara öppet för nya begrepp genom att studera individer i befintliga team. 
Gruppens sammansättning nämns i ett flertal studier som en möjlig ingrediens i kreativ 
framgång på gruppnivå, vilket här skall undersökas närmare.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur kreativitet i arbetsgrupper påverkas av dess 
sammansättning samt externa faktorer som ledarskap och organisationskultur. Med en 
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arbetsgrupps sammansättning menas hur många olika yrkesgrupper som ingår. Detta material 
skall användas för att utskilja vilka faktorer som påverkar kreativitet i team. 
 
Frågor som skall undersökas är: Hur skall ett team sättas samman för att få så kreativt resultat 
som möjligt? Vad har ledaren för inverkan för gruppens kreativa resultat? Vilka hinder finns 
upplever personalen att det finns för att uppnå kreativa resultat i arbetsgrupper? 
 

Metod 

Deltagare 
 

Intervjuer genomfördes med 14 anställda på olika företag i Mälardalen. Samtliga företag 
hade över 100 anställda eller var en del av en större enhet, både privata och statliga. 
Deltagarna bestod av nio kvinnor och fem män. Urvalet grundade sig på att hitta individer 
med olika arbetsuppgifter och branscher men med en sak gemensamt: alla skulle arbeta i ett 
fast arbetsteam av något slag och samarbeta mycket med varandra vid problemlösning eller i 
det dagliga arbetet. Samtliga intervjupersoner har administrativa uppgifter som en del av sin 
arbetsroll. Eftersom intresset för interaktioner i befintliga grupper var i fokus söktes personer i 
två olika sorters grupper: personer som arbetar i homogen respektive heterogen arbetsgrupp. 
Heterogen definieras här som en grupp bestående av personer med minst tre olika 
yrkesgrupper/funktioner.  

Intervjupersonerna i den homogena gruppen bestod av tre kvinnor och fyra män, vilka 
arbetade som lärare, arbetsförmedlare, forskare, journalist eller kronofogde. De hade arbetat 
mellan 6 och 42 år på arbetsplatsen. Intervjupersonerna i den heterogena gruppen bestod av 
sex kvinnor och en man, vilka arbetade som arbetsterapeut, projektledare, konsult, 
näringslivsutvecklare, informatör eller yrkesvägledare. De hade arbetat på arbetsplatsen 
mellan 1,5 och 33 år. 
 

Material 
 
En intervjuguide har använts i undersökningen (se bilaga). Intervjuguiden utvecklades via en 
tidigare intervjuguide från en förstudie med samma ämne. Den tidigare intervjuguiden 
utökades och preciserades för att fokusera på frågeställningen och samtidigt täcka in de 
närliggande områden (exempelvis organisationskultur och ledarskap) som kan placera 
resultatet i dess rätta sammanhang. Frågorna omdisponerades något under undersökningens 
gång för att passa respondenternas naturliga tankebanor. Intervjuguiden inleddes med att 
anteckna deltagarnas kön, antal år de arbetat på arbetsplatsen och arbetsuppgifter för att 
förtydliga och göra respondenterna bekväma med intervjuarsituationen. Det följdes av frågor 
kring kreativitetens användning i det dagliga arbetslivet, kreativitet som ett resultat av grupp 
samt vad som hindrar/främjar kreativiteten på arbetsplatsen. Under utförandet av intervjuerna 
frångicks intervjuguiden till viss del för att få ut så mycket information som möjligt, 
framförallt genom följdfrågor. I vissa fall var specifika frågor angående arbetsuppgifter och 
organisation nödvändiga för min egen förmåga att tolka respondenternas övriga svar. 
Samtliga intervjuer spelades in med bandinspelare, efter respondenternas samtycke. 
Inspelningarna raderades efter transkribering. 
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Procedur 
 
Studien inleddes med att mail-kontakt upprättades med olika potentiella respondenter och 
organisationer, vilka valdes ut via tillgänglighetsurval. Brevet innehöll information om 
studiens syfte, tidsramar och respondenternas etiska säkerställanden. Kontaktpersonerna 
skickade förslag på namn eller svarade själva. Respondenter som var villiga att ställa upp 
kontaktades därefter via telefon eller e-mail för att boka tid. Kontakt togs via telefon där 
respondenterna informerades ytterligare om vad deltagandet kunde innebära, om att det var 
frivilligt att delta och att samtalet skulle komma att spelas in. Sedan bestämdes tid för 
intervju. Sju stycken halvstrukturerade intervjuer om 20-45 minuter genomfördes med varje 
kategori av undersökningsdeltagare. Intervjuerna genomfördes i en för respondenterna bekant 
miljö. Intervjuerna hölls under april och maj månad 2007. Intervjuerna genomfördes under 
olika tillfällen då hänsyn togs till respondenternas möjlighet att ställa upp. Detta tros inte ha 
skadat resultatet då ämnet inte är av den karaktär att tidpunkten spelar speciellt stor roll. 
Samtliga deltagare erbjöds läsa den färdiga rapporten och de intresserade fick lämna sin mail-
adresser. Respondenterna informerades innan intervjuerna påbörjades om informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet (Humanistiska- och samhällsvetenskapliga 
forskningsrådets etiska regler, 1999). 
 

Databearbetning 
 
De inspelade intervjuerna transkriberades av intervjuaren. Ett hermeneutiskt förhållandesätt 
användes för att behålla ett öppet sinne till materialet och ha möjlighet att upptäcka faktorer 
som forskning tidigare förbisetts, exempelvis på grund av styrda kvantitativa studier eller 
grupper konstruerade enbart för forskningen. Vid dataanalysen har en kombination av olika 
angreppssätt och arbetsmetoder använts för att skapa mening ad hoc (Kvale, 1997).  
Dataanalysen startades med det övergripande för att sedan särskilja olika uttalanden, dela in 
dem i typexempel och överordnade faktorer. Därefter sattes resultatet in i ett teoretiskt 
sammanhang. Denna process beskrivs nedan. 

Materialet genomlästes översiktligt för att skapa ett allmänt intryck innan det kodades 
med öppen kodning, där resultatet fick spegla intervjupersonernas egna uttryck. 
Kategoriseringen eftersträvades därmed att vara så nära respondentens egen uppfattning som 
möjligt. Kategoriseringen användes för att strukturera de omfattande transkriptionerna samt 
för att kunna besvara de frågeställningar som ställts och där igenom att se om det fanns någon 
skillnad mellan grupperna. Den första gruppens material resulterade i 65 koder. Denna 
kodlista användes vid kodning av nästa grupp, och nya koder tillfördes för de nya begrepp 
som återfanns i materialet.   

Respondenternas svar analyserades utifrån deras nuvarande arbetssituation, arbete i 
homogen eller heterogen grupp. Återkommande teman i varje grupp kopplades samman och 
delades in i kategorier. Den homogena gruppen resulterade i följande kategorier: a) 
Kollegornas utbildning påverkar det kreativa arbetet, b) Kollegornas utbildning är inte 
viktigast för det kreativa resultatet, c) Ledarskapets agerande för att få en kreativ arbetsgrupp, 
d) Ledarskapets hämmande kraft för kreativiteten, e) Obetydligt Ledarskap, f) Interaktion och 
grupp ökar kreativt arbete, g) Konflikter kan vara en form av kommunikation som utvecklar 
gruppens, h) Negativ kommunikation och konflikter, i) Kreativitet som en nödvändighet för 
utveckling, j) När vi är kreativa och k) Kreativa verktyg.  

Den heterogena gruppen resulterade i samma kategorier a-g och k, ytterligare kategorier 
som lades till var: l) Kreativitet som en nödvändighet för utveckling, m) Blandad grupp som 
en styrka för kreativitet, n) Homogen grupp har fördelar. 
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De två gruppernas material analyserades separat för att sedan jämföras i efterhand. De 
olika teman som urskiljdes i materialet redovisades med citat. Abduktion användes för att se 
ytterligare mönster i materialet som sedan kunde jämföras med tidigare forskning.  
 

Resultat 
 

Homogena gruppen 
 

Utbildningens påverkan Tre av respondenterna (IP3, IP6, IP7) upplevde att utbildningen 
påverkar det kreativa arbetet. Faktorer som de tog upp var: Förmåga att klara av förändring 
(IP3, IP7),  ej hämmade i idéer (IP3) och att utbildning ger självförtroende som behövs för att 
komma med idéer (IP6). IP3 förklarar: �Jag tror att man har lättare att klara förändringar om 
man har en högre utbildning än en trotjänare som har jobbat i många år. Jag tror att man har 
lättare att ta förändringar då. Har man till exempel lite grund i organisationsteori så känner 
man nog inte sig lika lätt som ett offer. Att jaa, vad spelar det för roll vad jag säger� Och 
man kanske hämmas också lite i sina idéer.� Fyra av respondenterna (IP1, IP2, IP5, IP6) 
upplevde att utbildning inte är det viktigaste för det kreativa resultatet. De upplevde istället att 
erfarenhet (IP1, IP6) eller intresse och nyfikenhet (IP1, IP5) hade större inverkan på arbetet. 
IP2 upplevde inte att utbildningen påverkade eftersom den var likartad för alla på 
arbetsplatsen. IP5 upplevde att det var farligt med en för snäv utbildning för att det 
begränsade den kreativa möjligheten att se helheter och koppla samman ting.  

Ledarskapets påverkan Fyra av respondenterna (IP2, IP3, IP5, IP7) uttryckte att ledaren 
kan frigöra kreativiteten i arbetsgruppen. IP2 uttryckte att en ledare som ger gruppen frihet 
även skapar den flexibilitet som krävs för att vara kreativ och att det är viktigt med ett positivt 
bemötande för att orka fortsätta komma med nya idéer. Övriga synpunkter som uttalades var 
ledarens vilja att ge gruppen självständighet (IP2, IP7) samt ledarens förmåga att lyssna på 
medarbetarna och skapa handling (IP3). Två av respondenterna (IP4, IP6) uttryckte att ledaren 
även kan fungera hämmande för kreativiteten �ingen vågar säga något� (IP4). IP1 uttryckte att 
ledarskapet var obefintligt och därmed inte påverkade gruppens arbete nämnvärt.  

Interaktion och grupp ökar kreativt arbete Samtliga respondenter tyckte att interaktion 
och arbete i grupp ökar det kreativa arbetet. Med interaktion och grupparbete menades 
behoven av att få in nya impulser, lyssna på någon annans tankar, ha roligt, tillit och 
förtroende för varandra inom gruppen. Inspirationen och dynamiken som tillhandahålls i 
gruppen ansågs även möjliggöra att komma längre i problemlösning än vad ett individuellt 
arbete kunnat göra. IP2: �Så ska jag inte fastna i formerna så måste jag lyssna på vad andra 
säger, de omkring mig har inte varit så länge� IP10: � Du ser inte hela bilden själv. Det är så 
komplexa grejer vi jobbar med så att� Det är liksom inte enmansgrejer. En persons 
erfarenhet räcker inte, min erfarenhet räcker inte� 

Konflikter och kommunikation Samtliga respondenter ansåg att konflikter kan vara en 
form av kommunikation som utvecklar gruppens arbete. Vissa betonade att de ofta var oense, 
men inte i konflikt (IP1, IP2) och att beslut inte behövde gälla alla (IP2, IP3). Tre personer 
(IP3, IP5, IP6) kunde se att konflikter ofta gav en dynamik som är positiv för idéfödet. IP3 
förklarar: �Men jag tror ändå att, visst, det måste ju handla att om alla är glada och pigga, med 
på båten och tycker det är jättebra då händer det inte så mycket. Då blir det ingen dynamik.� 
IP5 ger även exemplet �Ibland så, ibland kan det ju vara att man blir retad så mycket att man 
tillslut kommer på nånting �. Konflikter kan vara ett sätt att få ökad kommunikation och det 
kan i sin tur ge nya lösningar (IP1, IP3) och även om resultatet inte syns direkt så utvecklas 
gruppen när konflikter löses (IP7). Tre av respondenterna (IP1, IP4, IP6) betonade även 
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kommunikationens och konflikternas negativa sida. Exempel på detta kan vara när en kollega 
inte är frisk och det påverkar hela gruppen (IP1), om konkurrens präglar samarbetet istället för 
att hjälpa varann (IP4) eller när konflikter lägger �locket på� (IP6) diskussioner. Här 
betonades personliga konflikter ge ett särskilt negativt resultat.  

Kreativitet som en nödvändighet för utveckling Fyra av respondenterna (IP3, IP5, IP6, 
IP7) uttryckte att kreativitet var en nödvändighet för utveckling. IP3 ger två exempel: �Ja jag 
tror ju det är jätteviktigt, utan idéer kan man ju inte komma nånstans�, �Det bygger väldigt 
mycket på att komma på nya metoder, att inte bara göra samma, det gäller att ha en 
brainstorming, nästan varje minut, så för annars kommer vi inte kunna lösa det här�. IP5 
beskriver vidare: Men det är alltså förutsättningen för allt framåtskridande�. IP6: �Samtidigt 
är det ju inte ett så kreativt arbete men man måste ha nån sorts kreativt infall för att kunna 
sätta igång�. IP7: �Så, jaa. Om kreativitet är utveckling och problemlösning så händer det hela 
tiden.� 

När vi är kreativa Sex av respondenterna (IP1, IP3, IP4, IP5, IP6, IP7) beskrev olika 
situationer och förutsättningar när de var kreativa. Två av respondenterna (IP1, IP7) beskriver 
sig själva och gruppen som kreativa inom ramarna för det regelverk de arbetar under. IP1: � 
Men här begränsas jag av de yttre möjligheter, men jag tänker inte slåss mot väderkvarnar. 
Jag har idéer om hur skolan skulle kunna fungera mycket bättre. Alltså man jobbar ju alltid 
inom ramar. Vi försöker vara kreativa.� IP7: �Det är nog ganska mycket kreativitet i det här 
jobbet, eftersom vi jobbar med människor. Så är det ju, ingenting är ju det andra likt. Och 
mycket är ju så, spontant, när vi är ute och på fältet. Så kan man ju komma i såna situationer 
när man måste fatta beslut snabbt, och då är det ju viktiga beslut, såna som står i lagen.� 
Respondenterna påpekade också att anställda som är engagerade automatiskt vill förbättra 
verksamheten (IP3) och att kreativitet kunde handla om att se möjligheterna i det arbete man 
utför (IP6). Två av respondenterna beskrev även hur kombinering av områden kan föda 
kreativitet, IP4 beskriver: �Men kreativitet är ju ofta att man tar saker från ett ämnesområde 
och sedan applicerar det på ett nytt. Det kan vara en enstaka person som har kunskaper som 
man kan stoppa in i ett nytt område eller det kan vara� Men [det är] just den här 
erfarenhetssöverföringen som är viktig. Knytpunkten.�  

Kreativa verktyg Tre av respondenterna (IP2, IP4, IP5) upplevde det inte som att de 
använde några kreativa verktyg på arbetsplatsen. Tre av respondenterna (IP1, IP3, IP7) 
använde sig av någon sorts brainstorming. I övrigt nämndes processbilder och flödesscheman 
(IP3), att inspireras av vad tidigare personer gjort (IP6) och användande av diskussionsdatabas 
(IP7). 

Övrigt Två av respondenterna (IP3, IP6) ansåg sig ha ett öppet klimat på arbetsplatsen, 
vilket var positivt. En av respondenterna (IP1) ansåg att organisationskulturen som 
förespråkade enhetlighet var hindrande för att utöva kreativitet på arbetsplatsen. När de fick 
bedöma hur stor del av sitt kreativa potential de fick utlopp för, på en 10-gradig skala, sträckte 
sig svaren mellan 1 och 10 med ett medelvärde på 6.07 (SD: 2,21).  
 

Heterogena gruppen 
 

Utbildningens påverkan Sex av respondenterna (IP8, IP9, IP11, IP12, IP13, IP14) upplevde 
att utbildningen påverkar det kreativa arbetet positivt. Faktorer som de tog upp var att 
utbildning ger självförtroende (IP12, IP13, IP14), men även andra kvalitéer som IP12 ger 
exempel på: �jag tycker ofta att akademiker nästan oavsett vilken utbildning man har så får 
man med sig det här med kritisk granskning. Och det tycker jag ger ett mervärde. Och det har 
ju också med självkänsla också att göra. Ja, man har en trygghet i att man har en utbildning, 
jag tror att det påverkar.� IP13 ger också ett exempel: �� i det här projektet så har jag märkt 
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att de informatörer som har en akademisk utbildning har ett helt annat förhållningssätt till 
vissa saker. De har en annan trygghet också�. Två respondenter (IP9, IP11) angav att 
utbildningsnivån påverkade så till vida att det gav en förståelse för hur det fungerar inom 
akademin de arbetar inom.  En respondent (IP8) ansåg att utbildningen hon gått krävde att hon 
följde kreativa infall. Tre av respondenterna (IP8, IP9, IP10) upplevde även att utbildning inte 
var det viktigaste för det kreativa resultatet. De upplevde istället att arbetsglädje (IP8) eller 
intresse och nyfikenhet (IP9, IP10) hade större inverkan på arbetet.  

Ledarskapets påverkan Fyra av respondenterna (IP10, IP11, IP12, IP14) uttryckte att 
ledaren kan frigöra kreativiteten i arbetsgruppen. De sade att ledare ska se till att arbetet går 
framåt (IP10, IP14), att ledaren som ger gruppen frihet även skapar den flexibilitet som krävs 
för att vara kreativ (IP12) och att det är viktigt med ett positivt bemötande för att orka 
fortsätta komma med nya idéer (IP12). Tre av respondenterna (IP8, IP9, IP12) uttryckte att 
ledaren även kan fungera hämmande för kreativiteten genom att vilja styra för mycket (IP8), 
vara borta från gruppen (IP9) eller göra så att idéer inte vågar uttryckas (IP12). IP11 ansåg att 
ledarskapet tidigare hade varit obefintligt och därmed inte påverkade gruppens arbete 
nämnvärt.  

Interaktion och grupp ökar kreativt arbete Samtliga respondenter tyckte att interaktion 
och arbete i grupp ökar det kreativa arbetet. Med interaktion och grupparbete menades 
behoven av att få in nya impulser (IP11), samarbete (IP12, IP13) att skapa en helhet där man 
strävar efter samma mål med sin kreativitet (IP8, IP10, IP13, IP14). IP8: �Och då så måste vi 
kanske hitta på behandlingsprogram som är mer effektiva, än gamla traditionella metoder� 
och då måste vi både utbilda oss och samarbeta med varann för att se� IP10: �Kreativitet kan 
ju vara negativt också om det blir för yvigt. Man vet inte vart man ska. Och då är kreativiteten 
uppgiften. Men om du har en gemensam syn på vad man vill åstadkomma, och har kreativitet 
som ett medel att nå dit. Då blir det vasst, det är då det blir roligt.� IP13: � Jag tycker att det är 
väldigt kreativt att få ta del av andras erfarenheter och kompetenser.� IP14 fortsätter: �Så det 
finns ju inget som kan överträffa ett bra gruppsamspel när det gäller kreativitet. Om man vill 
komma på en lösning på en fråga, man kan inte själv komma framåt för det tar stopp. Man får 
inte tillräckligt med påfyllning, med kunskap, med impulser, över huvud taget! För att kunna 
fortsätta sitt arbete�. 

Konflikter och kommunikation Fem respondenter (IP8, IP9, IP10, IP12, IP13) ansåg att 
konflikter kan vara en form av kommunikation som utvecklar gruppens arbete. Fyra personer 
(IP8, IP9, IP10, IP13) upplevde att konflikter ofta gav en dynamik i gruppen som är positiv 
för idéfödet: � För vågar man ha en konflikt så brukar det ofta betyda att man kan ha mer högt 
i tak och nästa gång så, ja. Det för diskussionen vidare istället för att alla bara är överens hela 
tiden.� (IP13) En annan respondent (IP8) är inne på samma spår så länge det inte är ledaren 
som skapar konflikterna: �Om nån kommer in med en väldigt annorlunda idé, så kanske 
många blir engagerade, att det blir en diskussion. Det kan nog vara bra, med lite 
motsättningar! Att inte alla tycker exakt likadant det tror jag kan vara bra, men om det är 
chefer som gör� som splittrar en arbetsgrupp, då leder det bara till dåliga saker.�  En 
respondent (IP9) uttryckte att konflikter kan vara en ventil som visar att det är dags att ta en 
paus från arbetet i gruppen. Två respondenter (IP12, IP13) ansåg att gruppen utvecklades i 
och med att konflikter löstes, � �det kan va jobbigt just när det är, beroende på de som är 
inblandade, hur de löser konflikter, eller snarare hanterar konflikter. Men, det som kommer ut 
efteråt, brukar vara bra� (IP13). 

Kreativitet som en nödvändighet för utveckling Samtliga respondenter nämnde att 
kreativitet är nödvändigt för utveckling. Fem respondenter (IP8, IP10, IP11, IP12, IP13) 
betonade kreativitetens användning som att testa nya idéer och metoder. En respondent (IP9) 
upplevde att kreativitet var en sorts energipåfyllnad, för att alltid kunna ge till sin omvärld, 
men betonade även att det var krävande att arbeta med kreativitet hela tiden. En annan 
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respondent (IP14) ansåg att man som engagerad medarbetare ständigt vill förbättra i sitt 
arbete. Det är att göra saker på ett nytt sätt som brukar ge resultat, enligt IP12.  

Kreativitet i heterogena respektive homogena grupper Samtliga respondenter såg det som 
en styrka att arbeta i en blandad grupp.   Fyra respondenter (IP8 , IP12, IP13, IP14) ansåg att 
arbete i blandad grupp gav bättre resultat. IP10: �Neej, snarare tvärtom att det berikar. Att få 
in olika perspektiv. Om du har folk som har olika yrken olika bakgrund. Det innebär att du 
både ser nuläget ur olika perspektiv och man ser också målet kanske ur ett annat perspektiv.� 
Det är bra att kunna inspireras av varandra (IP8, IP9, IP11), att det kan krävas en blandad 
grupp för att kunna lösa problem (P10, IP12). IP13: �Jag samarbetar ju mycket med tekniker 
också, och de ser ju saker på sitt sätt. Och det häftiga är ju liksom om man kan sammanföra 
tankarna och idéerna från båda yrkesgrupperna. Det är ju ofta då det uppstår intressanta idéer 
och lösningar.� IP8: �Det bästa som jag tycker är när man har olika yrken men har, nån 
gemensam påbyggnad eller referensram � då kan man va kreativ. Då konkurrerar du inte med 
varandra.� Respondenterna gav även uttryck för att samarbeten med blandade yrken kan 
motarbeta varandra (IP8, IP14), det kan upplevas som enklare och effektivare att samarbeta 
med liknade yrke (IP8) och att arbetet på en bank var lika kreativt som denna arbetsgrupp 
(IP9). 

Kreativa verktyg Sex respondenter (IP8, IP9, IP10, IP11, IP12, IP13) ansåg sig använda 
brainstorming eller andra kreativa verktyg i arbetet. Exempel på övriga kreativa verktyg var 
gruppövningar (IP8), �Strategisk dialog� (IP10), användande av konsulter (IP13) och �massor 
av övningar� (IP9, IP11). En respondent (IP14) ansåg att inga kreativa verktyg användes på 
arbetsplatsen.  

Övrigt Fyra respondenter (IP8, IP10, IP11, IP12) beskrev sin organisationskultur med 
positiva ordalag för kreativiteten, självständigt (IP8, IP11, IP12), pionjär- och nybyggaranda 
(IP10). Två personer uttryckte att idéer inte var välkomna i alla sammanhang (IP12, IP14). 
När de fick bedöma hur stor del av sitt kreativa potential de fick utlopp för, på en 10-gradig 
skala sträckte sig svaren mellan 1,5 och 10, med ett medelvärde på 5.96 (SD: 3,32). 
 

Jämförelse och sammanfattning 
 
De två grupperna intervjuades med samma intervjuguide men analysen har gett olika svar och 
kategorier. Resultatet visar att utbildningsnivå kan påverka kreativiteten i ett arbetsteam. 
Dubbelt så många respondenter i den heterogena gruppen än i den homogena gruppen uppgav 
att utbildningen hade en inverkan på arbetet inom teamet. Begrepp som nämndes i samband 
med högre utbildning var självförtroende, trygghet och förändringsbenägenhet. Samtidigt 
betonades intresse, nyfikenhet och erfarenhet som minst lika viktiga faktorer av båda 
grupperna. Resultatet visar även att ledarskapet hade en inverkar på gruppens kreativa utlopp. 
Fyra respondenter i respektive grupp upplevde att ledarskapet kan frigöra kreativiteten i 
arbetsgruppen och det fanns även respondenter som upplevde att ledaren kan hämma 
kreativiteten. En väldigt tydlig tendens i resultatet var att arbete i team upplevdes av 
respondenterna vara mycket positivt för mängden och omfattningen av kreativitet. Samtliga 
respondenter i båda grupper upplevde att interaktion och grupparbete ökar kreativiteten och 
nämnde begrepp som: nya impulser, samarbete, ha roligt samt vara del av en helhet där alla 
strävar mot samma mål. Resultatet visade en intressant skillnad mellan grupperna i synen på 
konflikter. Samtliga respondenter i den homogena gruppen och fem respondenter i den 
heterogena gruppen ansåg att konflikter är en form av kommunikation som utvecklar 
gruppens arbete. Här nämndes kopplingen mellan konflikter och idéutveckling samt ökad 
dynamik i gruppen. Ingen i den heterogena gruppen men tre i den homogena gruppen 
påpekade även konflikters negativa effekter på gruppens arbete. Resultatet visade även att 
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fyra av respondenterna i homogena gruppen men samtliga i den heterogena gruppen ansåg att 
kreativitet är en nödvändighet för utveckling.  

Därefter skiljer sig gruppernas utsagor med avseende på ämne. Respondenterna i den 
homogena gruppen nämnde olika situationer och förutsättningar för att vara kreativ. De 
beskrev hur kreativiteten får utövas inom de ramar och regelverk som finns, hur kreativitet 
handlar om att se möjligheter i det man gör och att kombinera olika områden för att skapa 
nytt. Resultatet i den heterogena gruppen visar istället att de ser värdet i att arbeta i en blandad 
grupp. De beskrev hur dessa samarbeten ger bättre resultat, att det krävs för problemlösning 
och att det inspirerar. Den heterogena gruppen hade även upplevt hur samarbeten i blandade 
grupper kan motarbeta varandra och att det kan vara enklare att samarbeta med liknande 
yrkesgrupp. Resultatet visar att grupperna skiljer sig åt i användandet att kreativa verktyg. I 
den heterogena gruppen beskrev sex respondenter att de använde sig av något slags kreativt 
verktyg emedan i den homogena gruppen beskrev fyra respondenter samma sak. Generellt var 
användandet av kreativa verktyg mer frekvent och varierat i den heterogena gruppen. Den 
heterogena gruppen beskrev sig även till större del ha ett kreativt klimat på arbetsplatsen (fyra 
respondenter jämfört med två i den homogena gruppen). Respondenternas bedömning av 
utlopp för kreativitet på arbetsplatsen varierade stort inom grupperna och medelvärdena var 
snarlika. Två av respondenterna som angav en etta på skalan beskrev också 
organisationsklimatet i stort som hindrande för kreativiteten. Den tredje respondenten med låg 
uppskattning har en ledarfunktion och många administrativa uppgifter som håller henne delvis 
separat från gruppen. En annan intressant iakttagelse är att de två respondenter som uppgav 
lägst på skalan också var de som arbetat kortast tid på arbetsplatsen, inte längre än två år.  
 

Diskussion 

Hur ska man bli kreativ? 
Syftet med denna studie var att undersöka hur kreativitet i arbetsgrupper påverkas av dess 
sammansättning, men även av ledarskap och organisationskultur. Studien har visat att det 
finns ett antal faktorer som påverkar kreativitet i team. Precis som Ekvall (1988) beskriver så 
visar även denna intervjustudie att samspelet med andra människor påverkar kreativiteten. 
Samtliga respondenter var överens om att arbetet i grupp gav många positiva stimulanser för 
kreativitet, men även hämmande. Detta gäller både interaktionen med teammedlemmarna och 
ledare. Respondenterna i den heterogena gruppen var särskilt positiva till interaktion, även om 
det kunde innebära konflikter och att det kan vara svårare att samarbeta med andra 
yrkesgrupper. Kanske kan Koestlers (1964) term bisociation bli särskilt frekvent i grupper 
som består av flera yrkesgrupper, då det ökar kontaktytan mellan kunskaper, erfarenheter och 
principer som tidigare varit åtskilda. De Bono (1992) formulerar det som att kreativitet är 
förmågan att överge hjärnans huvudspår och även detta visar respondenterna att interaktionen 
med arbetskollegorna kan både främja och hämma. En respondent beskriver hur arbetet i en 
heterogen grupp även kan ge resultatet att de arbetar på sina egna specialiseringar istället för 
att samarbeta med deras kombinerade kunskaper. Det är en avvägning att samarbeta i rätt grad 
och sammanhang, men för respondenterna i båda grupperna uttrycktes inte detta vara något 
problem utan snarare en omedveten automatisk process. Ett sätt att provocera hjärnan att 
frångå sina huvudspår kan även vara kreativa verktyg, vilket De Bono har utvecklat ett flertal 
för att stödja denna process. Kreativa verktyg fungerar som ett stöd både för heterogena och 
homogena grupper, men det finns olika sorter som passar för gruppen och situationen. Den 
heterogena gruppen i denna undersökning hade också mer vana att använda olika sorters 
kreativa verktyg i arbetet vilket tyder på att det finns en annan kunskap om och en vilja till att 
se kreativ som en självklar del av arbetet. Detta stöds ytterligare av det faktum att samtliga i 
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den heterogena gruppen såg kreativitet som en nödvändighet för utveckling. Det är möjligt att 
kreativa verktyg har en mer självklar och nödvändig plats i denna grupp, med tanke på att det 
där finns ett större behov av integrerande grupprocesser (deltagarna i gruppen skiljer sig mer 
åt).  

Enligt Egan (2005) ligger det i tiden att organisationerna skall försöka hitta ett sätt att 
utnyttja hela det mänskliga kapitalets expertis, erfarenheter och perspektiv. Frågan är då hur 
detta ska ske och i vilka konstellationer det är mer troligt att ett sådant kunskapsutbyte sker. 
En respondent som arbetar i homogen grupp reflekterade över hur en specialisering av 
medarbetarna skulle tillföra dynamik och engagemang till gruppen, när alla kompetens kan 
utnyttjas på bästa sätt. Egans studie kom fram till att blandade team och kreativitet var en 
viktig ingrediens i organisatorisk framgång. Kurtzberg och Amabile (2001) är inne på samma 
spår med sina begrepp inom kreativa teamprocesser; inomgruppsvariation och gruppkonflikt. 
De menar att det blir svårare för team att samarbeta mot samma mål när medlemmarnas 
utgångspunkter skiljer sig. Detta beskrivs också av respondenterna i denna studie, en 
respondent poängterar särskilt att varierad bakgrund gör att perspektiven både gällande nuläge 
och vad gäller mål kan skilja sig åt mellan deltagarna. Perspektivtagande och konflikter 
diskuteras vidare senare.  

Forskningen finns på olika plan i organisationens struktur, men på den lägsta nivån pekar 
många studier på hur nominala grupper överpresterar riktiga � även om denna forskning 
mestadels bygger på laboratoriestudier. Alla sorters organisationer behöver dock inte vara 
intresserade av den sorts idéflöde som bland annat Paulus (2000) tar upp, utan snarare 
kreativitet som en nyfikenhet att testa nya metoder och kvalitetssäkra arbetsprocessen. 
Påståendet att det enbart är idégenererande som ger resultat i arbetslivet även i ett långsiktigt 
perspektiv kan mycket väl vara felaktigt, eftersom personalen lätt tröttnar på att tänka ut nya 
idéer om de inte får se något resultat av denna process. Nijstad och De Dreu (2002) tar även 
de upp kritik mot att forskningen inte tagit reda på huruvida riktiga grupper presterar sämre än 
nominala även vad gäller urval och genomförande av nya idéer. Flera respondenter har 
bevittnat om hur diskussioner med andra i teamet hjälpt dem med idégenereringen, men även 
att arbetets komplexa natur kräver samarbete. Båda gruppernas respondenter betonar att det 
kräver flera personers erfarenhet för att klara av arbetsuppgifterna, ett team klarar av mer 
tillsammans än de individuella prestationerna skulle ha gjort. Detta ger oss en indikation om 
att kreativitetens natur inte är vad Pirola-Merlo och Mann (2004) kallar en adderande typ av 
uppgift.  

Det finns även flera socialpsykologiska fenomen som kan inverka på gruppers effektivitet 
och kreativitet, exempelvis groupthink (Janis, 1972). Dessa fenomen kan dock vara en sak 
som teamens ledare skall se upp med och där en tränad ledare kan göra stor skillnad, precis 
Kurtzberg och Amabile (2001) menar att de gör för kreativiteten.  Respondenterna hade varit 
med om att ledare både främjat (fyra respondenter i respektive grupp) och hämmat (totalt fem 
respondneter) kreativiteten i arbetsgruppen. Här betonades ledarens förmåga att ge gruppen 
frihet, skapa handling och att gruppen blir positivt bemötta när de kommer med nya idéer så 
att det välkomnas snarare än avskräcks. 

 

Arbetsgruppernas sammansättning och dynamik 
 
En heterogen grupp kan gynna den kreativa processen genom att öka mängden perspektiv, 
men även begränsa den gemensamma förståelsen enligt Kurtzberg och Amabile (2001). I 
föreläggande studie undersöktes detta genom att även fråga hur respondenterna upplevde att 
medarbetarnas utbildning påverkade samarbetet. En av respondenterna reflekterade över att 
samarbetet var med frekvent mellan individer med liknande utbildning, eftersom det var 
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enklast så. Samtidigt upplevdes blandade grupper ge ett bättre resultat, så länge det fanns en 
delad inställning till arbetsuppgiften. Den heterogena gruppen upplevde utbildning som en 
viktigare faktor än vad den homogena gruppen gjorde, vilket kan upplevas logiskt med tanke 
på att det är de olika utbildningarna som gjort att arbetsgruppen är sammansatt som den är. 
Gemensamt för de respondenter som intervjuats från heterogena grupper är ju även att de har 
möjligheten att välja heterogena samarbeten när de vill och orkar. Det fanns även en vilja hos 
flera i den homogena gruppen att ha mer samarbeten över yrkesgränser, även om inte alla 
visste hur det skulle gå till. Som tidigare nämnts var det en respondent som tyckte det var 
positivt att gruppen nu skulle gå från att vara generalister till att få fokusera på sin specifika 
kompetens och utveckla den. En lärare beskrev hur hon gärna sökte samarbeten med 
yrkeslärarna och ibland kände större samhörighet med dem än lärare i samma ämne som 
undervisade på andra program.  

Paulus (2000) menar att det är väldigt viktigt att det finns grupprocesser som främjar 
integration av medlemmarnas skilda perspektiv i en diversifierad grupp. En respondent 
resonerade kring det faktum att de olika rollerna inte alltid gav resultatet en gemensam 
produkt eller arbetssätt, de olika kompetenserna hänger ihop med en specifik idétradition. En 
annan respondent har arbetat i heterogena team tidigare i sitt arbetsliv och hade varit med om 
både kreativa och icke kreativa resultat. Till slut kom han fram till att skillnaden mellan 
grupperna var till vilken utsträckning de samarbetade: i den ena gruppen hade de möten och 
gick sedan iväg var för sig för att arbeta och i den andra satt de ständigt och arbetade 
tillsammans.  

Pirola-Merlo och Mann (2004) nämner en speciell form av synergi som kan uppstå när 
gruppen kommunicerar. Individen kommer alltid med ett råmaterial med det är 
medlemmarnas interaktioner som avgör hur kreativiteten omvandlas på gruppnivå. Resultaten 
i denna studie visade att den interaktion som gruppen bidrog till att skapa, ökade omfattningen 
av kreativitet i arbetet. De betonade att denna interaktion ökade om de kompletterade 
varandra kunskapsmässigt, det fanns ett öppet klimat samt möjlighet att sitta och arbeta 
tillsammans. Även Kratzer et al (2006) anser att kommunikation är en viktig faktor för den 
kreativa prestationen och då inräknar han även meningsskiljaktigheter till viss utsträckning. 
Detta har fått starkt stöd i intervjustudien; 12 av de 14 respondenterna ansåg att konflikter kan 
vara en form av kommunikation som utvecklar gruppens arbete. Konflikter som en sorts 
dynamik hade särskilt stöd hos den heterogena gruppen, vilka knappt tog upp konflikter som 
något negativt alls. Kurtzberg och Amabile (2001) menar att mindre konflikter angående 
uppgiften kan stimulera resonerandet kring skilda utgångspunkter, vilket ju även i 
förlängningen kan minska risken för groupthink. Det kan kännas logiskt att heterogena 
grupper skulle stimulera detta beteende ytterligare, eftersom utgångspunkterna från början är 
skilda. Respondenternas svar tyder på att de är vana vid att olikhet är utgångspunkten i 
diskussioner vilket i sin tur får som följdeffekt att �konflikter� är en vardag som antingen kan 
härstamma ur, eller utveckla nya, idéer. Respondenter från båda grupper har nämnt nya 
impulser som en viktig faktor för kreativiteten och förutom personlighet kan en heterogen 
arbetsgrupp bidra med detta. 

Gerbert et al. (2006) tydliggör att begreppet synergistic communication speglar hur väl 
medlemmarna i en grupp är specificerade och kombinerade för att generera nytt och detta 
kräver en åtminstone delvis delad kunskapsbas. Även Dunbar (1997) menar att grupper med 
skiftande men överlappande kunskapsdomäner och färdigheter är särskilt kreativa. Detta fick 
delvis stöd från respondenterna i studien, som påpekade att för olika bakgrund kunde försvåra 
det heterogena samarbetet eftersom det ger vitt skilda utgångspunkter. Den tongivande 
trenden i resultatet är i alla fall att en grupp med blandade kompetenser (heterogen) är en 
styrka för det kreativa arbetet Kombinationen av kompetenser och deras utbildning är något 
som styrs uppifrån och ledaren kan ta en aktiv roll för att få kreativiteten av flöda i teamen. 
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Både Chen (2006) och Gerbert et al. betonar ledarens vikt att förstå hur processerna i dessa 
team går till samt skyldigheten att forma en kultur där kommunikationen underlättas genom 
ett stödjande klimat och konfliktmedvetenhet. Även detta var något som fick stöd av denna 
studie.  

Organisationskulturens inverkan 
 
Amabile (1996) hävdar att det finns många organisationer som har organisationskultur som är 
hämmande för kreativiteten, bland annat när individen berövas sin frihet att själv bestämma 
och känna ansvar för sina arbetsuppgifter. Självständighet var också något som flera 
respondenter tagit upp i denna studie. Ett exempel som belystes vara hindrande för 
kreativiteten var när medarbetarna tvingas vänta på en överordnads beslut. Isaksen och Ekvall 
(2006) tar även dem upp idéstöd och förtroende som indikatorer på ett kreativt klimat. Denna 
studie visade stora skillnader med avseende på utloppet för kreativitet beroende av kulturen, 
vilket tydliggörs av det här exemplet.. Den första respondenten beskriver en situation där det 
inte finns något forum för att generera eller fånga upp idéer och respondenten tror helt enkelt 
inte att det är välkommet. En annan respondent beskriver istället hur de aldrig fått avslag från 
ledningen när de kommit med förslag på nya idéer, även om de därmed bryter mot ramar som 
tidigare satts upp. Med denna avslutning är det bara att hoppas att företagen idag inser vilken 
kraft de kan utlösa om det ger sina anställda förutsättningar. 

Validitetsproblematik 
 
Begreppet kreativitet är ett mångtydigt begrepp och respondenternas tolkning av det präglas 
av tidigare erfarenheter och vad de lärt sig. Det var ändå en medveten strategi att inte styra 
dem genom att ge en färdig definition i förväg. Den öppenhet som denna studie efterstävat 
inför respondenternas uttalanden och vid dataanalys kan samtidigt ge frågan hur resultaten 
sett ut om en mer styrd undersökning genomförts på samma respondenter. Respondenternas 
uttryck för kreativitet styrs av deras egen förmåga till självrapportering, och detta speglas 
speciellt i frågan angående hur stort utlopp de får i jämförelse med sin kreativa potential. I 
resterande frågor fanns det dock möjlighet att från respondenternas berättelser hitta ledtrådar 
om hur gruppen som helhet fungerade snarare än vad individerna gör, vilket stämmer väl 
överens med syftet. För att ytterligare styrka validiteten kunde minst två från varje 
arbetsgrupp intervjuats så att inte individens personlighet eller iakttagelseförmåga kan 
påverka resultatet. Detta skedde också i två fall.  

Alla respondenter utfrågades från samma intervjumall, även om vissa tilläggsfrågor lades 
till för undersökarens egen förståelse av deras situation. Urvalet var brett och resultatet vilar 
därmed antagandet att en grupps kreativitet har gemensamma nämnare över ålders-, kön- och 
yrkes-/branschgränser. Forskaren har dock eftersträvat att hålla dataanalysen så nära 
respondenternas egna berättelser som möjligt, vilket ger större tillförlitlighet. Större urval 
samt undersökningar på samtliga individer i samma arbetsgrupp kan ytterligare validera 
resultat.  
 
Denna studie är för liten för att ge stöd för några generella tendenser, och det var inte heller 
syftet. I fortsatt forskning vore det intressant att titta på vilka olika sorters kreativitet som är 
förekommande i homogena respektive heterogena grupper, vilken typ av stöd heterogena 
team kan behöva av ledning och kultur för att kunna utnyttja sin potential fullt ut. Det behövs 
även mer forskning på den speciella typ av dynamik som kan uppstå i dessa grupper, och hur 
deltagarnas kännedom om grupprocesser och sociala kompetens i allmänhet har inverkan på 
den samarbetsform som en heterogen grupp utgör.  
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Intervjufrågor: 
 
Bakgrundsfrågor 
Kön 
Antal år på arbetsplatsen 
Arbetsuppgifter/ Beskrivning av arbetssituation 
 
Hur påverkas du och ditt arbete av gruppens sammansättning? 
 
Hur ser du på kreativitet i arbetslivet? 
 
  a) Är kreativitet något du strävar efter i ditt arbete? På vilket sätt?  
Exempelvis problemlösning, möjlighet att påverka arbetet med nya idéer, samarbeten eller 
öppet klimat för egna tankar och åsikter 
 
  b) Hur upplever att du möjligheten till kreativitet i arbetslivet påverkas av individuella 
egenskaper eller en grupps sammansättning? 
 
Har du märkt några skillnader i problemlösning och/eller effektivitet beroende på om det är 
samarbete mellan eller inom yrkesgrupper/branscher? 
 
Vilka hinder tror du att det finns för teamkreativitet i ditt team? 
 
Har du upplevt några problem i samarbeten med andra yrkesgrupper/branscher? 
 
Hur påverkas kreativiteten i er arbetsgrupp av ledarskapet och utbildning? 
 
Har du någon gång upplevt att konflikter har hindrat eller främjat kreativiteten i din 
arbetsgrupp? 
 
Använder ni er av kreativa verktyg inom företaget/arbetsgruppen?  
Ex. brainstorming individuellt eller i grupp, elektroniska verktyg/intranät 
 
Slutligen, Hur stor andel av din kreativa potential anser du att du använder? 
 


