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Sammanfattning 

Kandidatuppsats i innovationsteknik, Mälardalens Högskola i Eskilstuna 

Datum: 2014-05-28 

Författare: Karokh Salehi, Sacir Kadic och Isak Koc 

Handledare: Loe Önnered 

Titel: Teamwork - Framgångsfaktorer för att skapa och utveckla ett innovativt team 

Problemformulering: Innovation har i dagsläget blivit modernt och används av många 

organisationer. Till följd av detta har studiens frågeställning utformats enligt följande: Vilka 

faktorer är avgörande för att skapa och utveckla ett innovativt team? 

Syfte: Studiens syfte är att finna framgångsfaktorer hos teamarbete både hos de som beskrivs 

som traditionella och innovativa. För att uppnå detta genomförs en jämförelse över deras 

arbetsprocesser och utvecklingsfaktorer. 

Metod: Studiens information har hämtats från vetenskapliga artiklar och kurslitteraturer. 

Undersökningen bestod även av ett flertal intervjuer med deltagare från två olika team. 

Intervjuerna var semistrukturerade och utfördes genom personliga möten.  

Slutsats: Grundläggande faktorer för utveckling av team redovisas där även de faktorer som 

begränsar ett framgångsrikt arbete inkluderas.  

Nyckelord: Team, innovation, utveckling 
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Abstract 

 Bachelor's essay in Innovation management , Mälardalens Högskola in 

Eskilstuna 

Date: 2014-05-28 

Authors: Karokh Salehi, Sacir Kadic och Isak Koc 

Tutor: Loe Önnered 

Title: Teamwork - Success factors for creating and developing an innovative team 

Problem formulation: Nowadays innovation has become modern and is used by many 

organizations. As a result of this, the study's issue formulation has been set to: What factors 

are critical to creating and developing an innovative team? 

Purpose: The study's purpose is to find success factors in teamwork that are both traditional 

and innovative. In order to achieve this a comparison will be made about their work processes 

and development factors.  

Method: The study's information has been derived from scientific articles and course 

literature. The survey also consisted of numerous interviews with participants from two 

different teams. The interviews were semi-structured and were conducted through personal 

meetings.  

Conclusion: Basic elements for the development of teams are presented where also the 

factors that are limiting the successful work is included.  

Keywords: Teams, innovation, development 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras begreppen team och innovation med dess innebörd och betydelse 

för organisationer. Efter detta följer en problemformulering som refereras av tidigare 

studiers resultat kring ämnet. Detta tillsammans med beskrivningen av begreppen har 

utformat studiens syfte och frågeställning. Vi kommer även att beskriva uppsatsens målgrupp, 

avgränsningar och disposition för att öka förståelsen till det kommande avsnittet. 

1.1 Bakgrund 
Organisationer föredrar att använda sig av arbetsteam. Detta beror bland annat på att ett team 

åstadkommer mer än vad en enskild individ då de besitter en större bredd av information. 

Mängden och variationen av olika kompetenser och kunskap är även det en stor fördel i ett 

framåtgående arbete. Teamarbete är betydelsefullt även då det gäller utvecklingen av den 

interna kompetensen i organisationen då det bidrar med ökad flexibilitet. (Robbins, 2013) 

Innovation innebär förändringar. Dessa förändringar behöver däremot inte betyda skapande av 

nya idéer. För organisationer som är inriktade på förändringar är det betydelsefullt att 

uppmärksamma och uppmuntra innovation. Detta leder till möjligheter att utveckla individer i 

organisationen samt dess individuella kompetenser. (Doyle, 1998) 

1.2 Problemformulering utifrån tidigare forskning 
Tidigare studier har visat att organisationer som strävar efter att uppnå ett gott teamarbete 

underlättar processen mot deras uppsatta mål. Begreppet team framställs som något positivt 

vilket ökar förväntningarna kring dess innebörd. Däremot kan detta även ha en negativ effekt 

då vissa organisationer inte fokuserar på de risker och svårigheter som kan medfölja i 

arbetsprocessens gång under längre perioder. (Sandberg, 2006) Detta innebär att teamarbete 

kan medföra både positiva och negativa effekter (Katzenbach & Smith 1993). 

Organisationer har möjligheten att påverka och underlätta underhållet av ett teamarbete då de 

är uppmärksamma under processens gång. Fördelarna med teamarbete är att medarbetarna i 

teamet fattar besluten gemensamt samtidigt som de framhåller idéer och engagemang, vilket 

även skapar förmågan att samarbeta och stödja varandra i arbetet. Ett välfungerande team har 

lätt för att uppnå en optimal nivå i sitt arbete. Motsatsen kan dock ske och för då med sig 

negativa effekter som drabbar organisationen i sin helhet. Dessa negativa effekter är bland 

annat risken att konflikter och irritation ökar mellan medlemmarna. (Katzenbach & Smith 

1993) 

Alla organisationer bär på en strävan att uppnå ett lyckat teamarbete. Lyckas man med detta 

skapas även möjligheten för positiva effekter som till exempel ökad trygghet, arbetsro, 

effektivitet, ökat samarbete och ansvarstagande hos medarbetarna inom teamet. (Granström 

2006) Här skapas även möjligheter för en ökad kreativitet inom teamet som i sin tur gynnar 

verksamhetens metoder för att nå framgångar och långsiktighet. Rätt ledarskap och 

arbetsklimat är ett grundläggande verktyg för att uppnå detta. (Leonard & Swap 1999)  

 

Sammanfattningsvis visar tidigare studier att team har en betydelsefull roll i en organisation 
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och att team bidrar till flera effekter. Studier visar att team frambringar kreativitet, som är en 

grund i innovation. Däremot finner vi ingen starkt koppling i mellan innovation och team, 

vilket ökar vårt intresse att studera detta. 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att finna framgångsfaktorer för teamarbete genom en studie av såväl 

traditionella som innovativa team. För att uppnå detta genomförs en jämförelse över deras 

arbetsprocesser och utvecklingsfaktorer. 

 

1.4 Frågeställning 

 Vilka faktorer är avgörande för att skapa och utveckla ett innovativt team?  

 

1.5 Målgrupp 

Studien är främst riktad till organisationer som innehar team och befinner sig i en fas där de 

söker utvecklingsmöjligheter. Den är även riktad till team som önskar öka sin kreativa och 

innovativa förmåga, men behöver bli medvetna om följderna och effekterna. 

1.6 Avgränsningar 

För att kunna genomföra denna studie, som var resurs- och tidsbegränsad, valde vi att 

genomföra större avgränsningar som är betydelsefullt för målgruppen att känna till. Fokus 

ligger på befintliga team i den offentliga sektorn, i medelstora företag och befinner sig i 

Södermanlands län eller i angränsande län. Vi har avgränsat oss till att studera perspektiv från 

teamens ledare och medlemmar. Vi går igenom mer om dessa urval under metodavsnittet, där 

flera motiveringar till våra val presenteras. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är utformad utefter den traditionella metoden där varje avsnitt leder till en mer 

djupgående förståelse av ämnet, där både teoretisk och empirisk material presenteras och 

analyseras. Det första avsnittet i uppsatsen är inledningen som introducerar studiens tidigare 

forskning och bakgrund, detta har senare skapat studiens syfte och frågeställning. Detta leder 

senare in till det andra avsnittet i uppsatsen där uppsatsens metodval och processer beskrivs 

och analyseras. Metodvalen kommer att diskuteras, kritiseras och motiveras. Det tredje 

avsnittet av uppsatsen presenterar den teoretiska referensramen, där flera resultat från tidigare 

forskning och annan teoretisk litteratur refereras och sammanförs. Huvudsyftet med detta 

avsnitt ge läsaren en översikt av traditionella team, samt team i koppling till innovation. Efter 

detta avsnitt följer respondenternas presentationer och deras svar från de kvalitativa 

intervjuerna som skapar det empiriska avsnittet, som är utformad utifrån liknande struktur 

från det föregående avsnittet för att ge en enklare överblick av ämnet. Det femte avsnittet är 

den analytiska delen av uppsatsen, där den teoretiska referensramen möter den empiriska. I 

det sista avsnittet presenteras studiens slutsats, där syftet med studien besvaras kortfattat och 

frågeställningen blir besvarad. Avslutningsvis kommer vi ange förslag på vidare forskningar 

som vi rekommenderar andra studenter att genomföra. 
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2. Metod 

Detta avsnitt kommer att beskriva författarnas tillvägagångssätt och metoder som har 

använts för att utforma studien. Dessa kommer att presenteras utifrån de samlade teorierna 

från litteraturen. Syfte och skäl till de olika genomförandena kommer att motiveras för att ge 

läsaren en ökad förståelse till studien och dess innehåll.  

2.1 Forskningsdesign 

Denna uppsats är baserad på tidigare studier i team och innovation. För att senare bilda en 

frågeställning med studiens syfte till intresset av innovativa team i teorin och praktiken. Målet 

med studien var att skapa oss en förståelse till hur traditionella team arbetar idag och hur de 

kan utvecklas till att bli mer innovativa. För att kunna genomföra detta utvecklades i första 

hand den teoretiska referensramen, tillsammans med tidigare forskning i ämnet. Syftet med 

detta var att öka kunskapen om forskningsämnet och visade samtidigt vilka perspektiv som 

tidigare har studerats och vilka slutsatser som tidigare har kunnat dras. 

 

Parallellt med denna uppbyggnad sökte vi efter två olika team, ett traditionellt team och ett 

team som beskriver sig själva som ett innovativt team. Ett traditionellt team arbetar på ett 

konservativt och rutinmässigt sätt och är inte öppna för förändringar i sina arbetsprocesser 

(Bolman & Deal, 2012). Vi valde redan här att avgränsa oss till Södermanland, för att finna 

teamen nära universitetet där personliga intervjuer var möjliga. Efter att fått svar från två olika 

organisationer var det möjligt för oss att utifrån våra teoretiska kunskaper skapa en 

intervjuguide, som vi senare använde till våra kvalitativa undersökningar. 

 

Förutom att hitta rätt respondenter, som även är intresserade att delta i undersökningen, är det 

viktigt att få access till den platsen som de kvalitativa intervjuerna genomförs på. (Creswell, 

2013) Därför var det betydelsefullt för oss att få möjlighet att genomföra intervjuerna på 

teamens arbetsplats och att vi fick den accessen som behövdes för att genomföra studien. 

 

Det är viktigt att informera samtliga respondenter om vad studien betyder, vad vi önskar få av 

respondenterna i form av tid och engagemang, samt hur studien kan gynna organisationen och 

respondenterna. (Creswell, 2013) Detta gjorde vi genom att sända ut ett brev till vardera, som 

vi även upprepade under de intervjuerna, eftersom de gav utrymme till respondenterna att ge 

oss direkt respons. 

 

Efter intervjuerna och att den teoretiska referensramen var skapad, var det möjligt för oss att 

ta studien till ett vidare steg som var att jämföra och analysera. Efter detta fann vi flera 

intressanta resultat som vi senare tar upp i vår slutsats och lyckades därmed att besvara på 

våra frågeställningar och syftet. 

 

2.2 Datainsamling 
Studiens utformning och slutsatser är grundade i val av datainsamling. Därför var detta 

betydelsefullt för oss att välja innan studiens genomförande. Det finns flera alternativa 

metoder att särskilja datainsamling på, där en metod är via primär och sekundär 

datainsamling. (Bryman & Bell, 2010) I insamlingen till denna uppsats har vi valt att utgå från 

sekundärdata i första hand. Detta innebär att vi använt oss av information och teorier från 

tidigare studier, eller litteraturer. Denna data anses ha en vetenskaplig validitet, god kvalitet 

och är effektiva för ett studiearbete som genomförs under en tät tidsram. Med detta som grund 
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är därför informationen och teorierna som presenteras i arbetet införskaffade från 

vetenskapliga artiklar, litteraturstudier som till exempel relevanta böcker och resultat från 

tidigare studier inom ämnet. Annan datainsamling som har genomförts är genom intervjuer. 

Denna typ av datainsamling är enligt Bryman & Bell (2010) primärdata då den till stor del är 

baserad på ny information inom ämnet och har därför inte den vetenskapliga validiteten som 

sekundärdata bidrar med. (Bryman & Bell, 2010)  

Det är vårt ansvar att se till att samla och framhäva en relevant information till studien, som 

överensstämmer med syftet och besvarar frågeställningarna. Anledningen till detta är för att 

informationsmaterialet senare kommer kunna användas till att dra lämpliga slutsatser. 

(Bryman & Bell 2010) För att uppnå detta vände vi oss i första hand till tidigare forskning av 

innovation och teamarbete. För att finna vetenskapliga artiklar med hithörande slutsatser 

använde vi oss av databasen Emerald, där vi använde sökorden team, innovation och 

kreativitet. Förutom detta vände vi oss till litteratur som vi fann i Mälardalens 

högskolebibliotek och Eskilstunas stadsbibliotek. 

2.3 Val av informanter 
Huvudsyftet var att finna två olika team som vi skulle kunna jämföra och analysera. Därför 

var det betydelsefullt att det ena teamet arbetar utifrån ett traditionellt metodsätt, där de är 

konservativa i sitt tankesätt och värdesätter beprövade metoder. Medan det andra teamet 

arbetar utifrån en metod som välkomnar förändringar och har ett öppet tankesätt, där de 

värdesätter kreativitet och idéer. Vi valde att bortse från vilka branscher dessa team befann sig 

i, eftersom vi inte ansåg detta påverka det resultatet vi sökte efter. Däremot är detta en faktor 

som är viktig att ta hänsyn till, vilket vi även tar upp i vår metodkritik. 

Teamen som undersöktes valde vi genom att utföra sökningar på internet. Vi kom i kontakt 

med två team som vi valde att personligen besöka för att lämna en förfrågan om deras intresse 

för studien. Efter en positiv respons kunde vi genomföra totalt sex kvalitativa intervjuer, där 

tre medlemmar från respektive team intervjuades individuellt. Teamen stämde in på våra 

kriterier för vilka respondenter som skulle kunna bidra med bra och relevant information och 

studien och möjliggjorde på så sätt utförandet av studien.  

2.4 Forskningsmetod 
Studien är utformad utifrån den kvalitativa studieformen. Enligt Holme & Solvang är det 

kvalitativa tillvägagångssättet relevant när målet är att få nära kontakt med 

undersökningsområdet. Detta är något som vi ville uppnå i studien, samt att vi önskade skapa 

en förståelse för de verkliga situationerna som organisationerna och teamen befann sig i. 

(Helme & Solvang, 1997) Intervjuformen i studien bestod av semistrukturerade intervjuer 

som genomfördes med tre respondenter från varje team. Anledningen till att vi valde en 

semistrukturerad intervjuform är att den enligt Bryman (2011) begränsar intervjun till relevant 

information samtidigt som frågorna som ställs i en sådan intervju är påbjudande för eventuella 

följdfrågor som kan generera mer information. (Bryman, 2011)   
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2.5 Genomförande av intervjuer 
Inför samtliga intervjuer beskrevs syftet för undersökningen för respondenterna för att ge dem 

en bild av vad bidraget med deras medverkan blir. Dessutom lämnades en förfrågan innan 

intervjuns början om inspelning i syfte att förenkla transkriberingsprocessen och på så sätt 

undvika missförstånd. (Olsson & Sörensen, 2011) Frågorna som ställdes i intervjuerna var 

anpassade till bägge teamen utifrån den teoretiska referensramen. Vi kategoriserade frågorna 

till de berörda ämnena som var relevanta till vår studie för att kunna få fram den rätta 

informationen i intervjuerna. Vi delade även upp arbetet under intervjuernas gång då vi fick ta 

olika roller. Att en exempelvis ställer frågorna och de andra antecknar. Intervjuerna utfördes 

på de bägge teamens arbetsplatser och varierade i längd mellan cirka 45-70 minuter där 

samtliga författare närvarade medan respondenterna närvarade individuellt.   

2.6 Sammanställning av intervjuer 
Som tidigare nämnt gjorde vi en förfrågan till respondenterna om att spela in intervjuerna, och 

denna godkändes. Till hjälp för inspelningen användes en diktafon. Det som sedan gjordes var 

transkribering av samtliga intervjuer där hela intervjuerna transkriberades ordagrant. Även 

den vanligt förekommande diskussionen efter intervjun transkriberades då eventuellt relevant 

information kan dyka upp i efterhand eller skapa en bättre förståelse för tidigare nämnd 

information. Analyseringen av materialet från de transkriberade intervjuerna utfördes baserat 

på ett hermeneutiskt förhållningssätt. Detta innebär enligt Olsson & Sörensen (2011) att den 

eller de som utför studien tolkar materialet som tas fram ur intervjustudien för att sedan skapa 

en förståelse för situationen. (Olsson & Sörensen, 2011)  

2.7 Studiens trovärdighet 
För att öka studiens trovärdighet är det betydelsefullt att se över studiens validitet och 

reliabilitet. Utifrån detta blir det möjligt för oss att följa de regler som det akademiska 

perspektivet anser vara lämpligt och väsentligt. 

Undersökningens validitet är enbart det som är avsett att studerats. Därför är det viktigt att ha 

en god kunskapsnivå innan det empiriska avsnittet bearbetas, vilket vi utgått ifrån. (Svenning, 

2003) Vi valde att skapa oss en grundläggande teoretisk syn innan vi valde att utforma den 

intervjuguide som användes under insamlingen till det empiriska avsnittet. Detta föll naturligt 

för oss eftersom vi under studiens gång skapade oss en bättre förståelse och insikt i ämnet, 

därför kunde vi genomföra intervjuer med relevanta resultat. Något som även spelar roll i 

detta är att respondenten får en känsla av trygghet och bekvämlighet under intervjuerna 

(Svenning, 2003). Detta var en anledning till att vi valde ett team som tillät oss intervjua dem 

i deras organisation, en trygg miljö där de är bekväma sedan tidigare. Dessutom har vi under 

intervjun bett om deras samtycke kring användning av diktafon för inspelning, samt talar om 

att de inte behöver svara på alla frågor som ställts. 

Undersöknings reliabilitet är då pålitligheten av studien ifrågasätts och bedöms. Om det är 

möjligt att få fram samma resultat av en liknande studie, visar det att studien bär på en hög 

reliabilitet. (Svenning, 2003) Detta är svårt att uppnå vid en kvalitativ undersökning, eftersom 

syftet är att låta respondenterna beskriva sina upplevelser och uppfattningar som kan se 

annorlunda ut hos andra. Dessutom är det svårt eftersom vi inte valt att lägga fokus på en 
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specifik bransch, utan enbart utgått från våra kriterier till val av team och respondenter. Vi har 

dessutom inte gjort några större avgränsningar på organisationerna, utan valt att vända oss till 

den privata sektorn. 

2.8 Metodkritik 

Det är viktigt att, i en studie, ha kritiskt tänkande gentemot sina metoder och källor. Studiens 

trovärdighet stärks genom att utöva detta. I detta sammanhang är det viktigt för en 

undersökare att tänka på svårigheter i att vara objektiv i studien. Det är även viktigt att ha 

detta i åtanke när informationssökning sker via olika artiklar. Detta beror på att de samlade 

åsikterna och teorierna i artiklarna har en påverkan på undersökarens objektivitet. Med detta 

innebär det att det är viktigt att kunna skilja på åsikter, fakta och förklaringar. (Jacobsen, 

2002) Detta är något som vi har utgått från vilket även har underlättat informationssökningen 

och har lett till att relevant fakta har tagits fram för att utföra studien.  

I en kvalitativ studie är det betydelsefullt att ha insamlad data från relevanta källor. 

Anledningen till detta är att dessa källor påverkar studiens trovärdighet. (Jacobsen, 2002) 

Detta är något som vi har lagt stor vikt på vid insamling av empirisk data där fokus har lagts 

på teamen och dess medarbetare och inte organisationen i sin helhet. Anledningen till detta är 

att vi inte ansåg att organisationens övergripande information var relevant för att besvara 

studiens frågeställningar. Det som vi däremot skulle vilja göra annorlunda är att intervjua fler 

respondenter för att öka studiens trovärdighet ytterligare.    



Mälardalens högskola  

Akademin för innovation, design och teknik, IDT  

Kandidatuppsats i innovationsteknik, INO325 15 hp 2014-05-28 

7 
 

3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras teorier och fakta kring team, dess arbete och innovation samt dess 

betydelse för organisationer.  

3.1 Team 

Team är formade på ett effektivt sätt. Ett team bildas genom att samla ett mindre antal 

individer med ett brett kunskapsregister som gör att varje individ kan komplettera en annan. 

Teamet har ett gemensamt syfte och mål. Varje individ arbetar utifrån samma ansats och 

ansvarar ömsesidigt för teamets prestationer, vilket betyder att alla ansvarar för alla 

arbetsuppgifter och kan därför hjälpa varandra att utföra dessa. (Bolman & Deal, 2012) 

Tillskillnad från exempelvis arbetsgrupper, har teamet ett större kollektivt ansvar. I en grupp 

finns det oftast en stark och tydlig ledare som ansvarar för hur arbetsuppgifterna fördelas och 

genomförs i strävan efter att uppnå gruppens mål. I ett team finns det ingen tydlig ledare då 

ansvaret för dessa faktorer är uppdelade bland individerna. (Börjesson, 2001)  

Syftet som en grupp utgår från och strävar efter i sitt arbete är detsamma som den större och 

överordnade organisationen (Börjesson, 2001). Team däremot skapar sitt eget syfte utifrån 

möjligheterna och kraven som ställs från bland annat ledningen i organisationen. 

Organisationens ledning är de som bestämmer och tydliggör de uppdrag som tilldelas teamet. 

Däremot får teamet möjligheten att arbeta flexibelt och på sitt eget sätt för att forma sina egna 

mål och planera sina arbetsprocesser. (Bolman & Deal, 2012)  

Enligt Bolman & Deal (2012) finns det indikationer på att team med tiden blir mer självstyrda 

och definierar de självstyrda teamen med följande kännetecken.  

 Ett självstyrt team innebär att de själva planerar arbetet, ansvarar för organisationen, 

har kontroll, hanterar rekrytering på egen hand och har översyn på teamet och dess 

arbete.  

 De tilldelar själva sina medlemmar arbetsuppgifter. Med det menas att teamet 

bestämmer vem som ansvarar för vilka uppgifter samt var och när detta sker.  

 De planerar och schemalägger själva sitt arbete. Det vill säga att de sätter egna 

starttider och deadlines. De bestämmer även i vilken takt arbetet ska ske samt väljer ut 

sina egna målsättningar.  

 De fattar själva produktions- eller servicerelaterade beslut. Det betyder att teamet 

hanterar den egna inventeringen. De tar även egna beslut gällande kvalitetskontroller 

och arbetsstopp.  

 De vidtar åtgärder för att komma till rätta med problem. Innebörden av detta är 

teamets hantering av kvalitetsproblem, kunders behov av service samt disciplinära 

frågor och belöningsfrågor rörande de egna medlemmarna.   
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En stor fördel när olika typer av arbetsuppgifter genomförs i team är bredden av den 

information som ett team har i jämförelse med en enskild individ. Förutom det så är även 

mängden och variationen av olika kompetenser och kunskap en stor fördel i ett framåtgående 

arbete. Då teamet besitter en större grad av kunskap än en enskild individ blir det lättare att 

identifiera eventuella problem och underlättar även strävan efter att finna en lösning.  

Vidare är det även en fördel att genom teamarbete kunna öka flexibiliteten och föra vidare 

tankar, idéer och beslut till exempelvis resten av organisationen och få acceptans och stöd för 

dem. Framkommer idéer, tankar och beslut i team är chansen större att de kommer stödjas då 

det är ett flertal personer som är väl medvetna om målen, hindren och problemlösningarna. 

När teamarbete utförs i praktiken skapas en bättre balans mellan jobb och fritid i livet 

samtidigt som självständigheten ökar motivationen. (Robbins, 2003) 

För att effektivisera sitt ledarskap ska en teamledare röra sig fram och tillbaka mellan 

gränserna i strävan efter att skaffa fram nyttig information och bygga relationer till team-

medlemmarna. Ledaren ska även ständigt övertyga sitt team och sina externa intressenter om 

betydelsen av ömsesidigt stöd och kunna bidra med det som behövs för teamet att lyckas. 

(Bolman & Deal, 2012) 

Ledarskap anses vara nödvändigt, men behöver inte knytas till en enda individ. Enligt Bolman 

& Deal (2012) tydliggörs ansvar och skyldigheter när det finns en ensam ledare. Däremot 

behöver inte en och samma person figurera lika effektivt i samtliga situationer. De mest 

välfungerande teamen är det som använder sig av ett delat och friare ledarskap genom att 

studera vem som är mest lämpad att hantera diverse situationer. Ett högpresterande team 

kännetecknas av ett ömsesidigt ansvar. Det är något som tillämpas när teamets ledare kan 

delta i arbetet samt när hela teamet har möjlighet att ta del av beslutsfattandet. Oavsett om 

ledarskap är delat eller individuellt så har det en stor betydelse för teamets effektivitet och för 

medlemmarna att kunna känna tillfredställelse i arbetet. (Bolman & Deal, 2012) 

En ledare som har för mycket eller för lite kontroll kan enligt Bolman och Deal (2012) orsaka 

frustration och ineffektivitet bland medlemmarna. För att ledarskapet ska ha en positiv effekt 

krävs det att ledaren sätter fokus på både uppgifterna och processen samt är villig att ta hjälp 

från andra i sitt ledningsarbete. En effektiv teamledare strävar efter att hjälpa teamet att skapa 

en bättre kommunikation sinsemellan och att kunna arbeta tillsammans. Dennes motsats, det 

vill säga den ineffektiva ledaren är i större utsträckning ute efter att dominera och försöker i 

första hand driva igenom egna idéer. (Bolman & Deal, 2012) 
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3.1.1 Roller i team 

I detta avsnitt beskrivs olika teamroller ur Sjövolds (2008) Teamet – Utveckling, effektivitet 

och förändring i grupper. 

  

Kontroll 

 Uppgiftsorientering- ”Analytikern”  

Teammedlemmar som faller under denna kategori anses vara logiska, objektiva och 

analytiska. Fokus ligger i första hand på uppgiften och problemlösningen sett ur ett 

intellektuellt perspektiv. Deras uppträdande är rationellt och självkontrollerat och ger 

ett intryck av förnuft och förmåga till att reflektera. En person som kan knytas till 

denna roll har en seriös inställning till att lösa uppgiften och är även grundlig gällande 

genomgång av information och bakgrundsmaterial. I vissa fall kan denna typ av ledare 

framstå som bestämd och opersonlig. Viljan att styra balanseras dock upp genom att 

vara kompetent, effektiv, energisk samt inriktad på att lösa sina uppgifter och på så 

sätt bli framgångsrik. 

  Styrning- "Kaptenen" 

Individer med rollen som beskrivs i detta avsnitt kan ofta framstå som stränga ledare 

som följer skolboken i alla lägen. De är ständigt upptagna med systematik och det som 

anses vara ett korrekt sätt att lösa arbetsuppgifter. Misstag och snedsteg är inte något 

dessa individer väljer att bemöta med humor. Deras bemötande upplevs snarare som 

stelbent, trångsynt och pedantiskt. De upplevs även ibland som krävande, stränga och 

kontrollerande. Intolerans och moralisering är något av ett kännetecken för denna 

rolltyp. De tycker om att ta stor plats och utrycker sina ståndpunkter genom yviga 

gester.  

Omsorg 

 Omhändertagande- "Mormor" 

Individer som uppträder i denna kategori skapar en välkomnande känsla bland de 

andra. De ger ett intryck av sympati, generositet, spontanitet samt att de upplevs som 

godhjärtade personer. De strävar efter att alla ska ha det bra. Denna typ av individ har 

ett utåtriktat bemötande. De är sociala och omtänksamma samt visar ett personligt 

engagemang gentemot samtliga medlemmar i teamet. Detta leder till att de är lätta att 

tycka om och konversera med. Det som kan ge ett negativt intryck är att personer med 

denna roll kan upplevas som överbeskyddande. Rollens typiska kroppsspråk är öppet 

och inbjudande vilket gör att glöden blir starkare i förhållande till uppmärksamheten 

som personen får. 

 Kreativitet- ”konstnären” 

Den kreativa typen i ett team har lätt för att framhäva sin känsliga sida och framstår i 

vissa fall som oberäknelig. Denna individ besitter ett stort idéflöde och har lätt för att 

byta åsikt. Det förekommer att denna typ av individ överdramatiserar vilket får den att 

framstå som oseriös. Otroliga idéer är något som uppskattas av dessa individer, 

däremot är logiska eller intellektuella motsägelser inget de tycker bra om. En person 

som denna kan utanför möten som i första hand går ut på att främja kreativiteten 
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framstå som tanklös, distraherad, vårdslös och även improduktiv. Kroppsspråket som 

utmärker denna typ av person är dramatiskt som speglas av stora gester och 

förvånande resultat. 

Beroende 

 Lojalitet- ”Arbetsmyran" 

Beskrivningen av personer med denna roll är att de uppträder försiktigt och är 

underkastade men lydiga. De har även ett stort tålamod och noggrannhet. 

Initiativtagandet är de sparsamma med och är väldigt reaktiva gentemot teamets 

uppgifter. De har svårt att säga ifrån och ger ett intryck av flit och arbetsvilja. De 

uppträder öppet, neutralt och avvaktande. De gestikulerar återhållsamt men ger 

indikationer av tillit. 

 Acceptans- ”Nickedockan” 

Dessa individer har en accepterande inställning. Ur omgivningens aspekt är de lugna, 

trygga och hjälpsamma samtidigt som de är optimistiska och lättomtyckta. De kan ofta 

verka nöjda och obekymrade vilket kan ibland ses som naivt och hjälplöst. De är 

öppna, avvaktande och frågvisa. 

Opposition 

 Kritik- "Åklagaren" 

Personer som har denna roll beskrivs som pessimistiska eller cyniska. De tolererar inte 

kontroll och är emot auktoriteter som inte vill anpassa sig. De kan ofta ses som 

opålitliga då de beter sig motsägelsefullt och otåligt. Kroppsspråket beskrivs att dessa 

personer mer än något sitter med armarna i kors. De ger ifrån sig en sluten och 

misstänksam min. De kan bemöta andra på ett kallt sätt men även visa sitt missnöje 

med häftiga gester.  

 Självhävdelse- "Världsmästaren" 

Denna typ av individ framstår ofta som egoistisk och självcentrerad. På grund av att 

denna individ sätter sig själv i centrum, försvårar det samarbetet med resten av teamet. 

De upplevs ofta som misstänksamma och distanserade vilket gör det svårt för 

omgivningen att komma dem nära. De är tuffa, tävlingsinriktade och i det närmaste 

aggressiva vilket i sin tur leder till att omgivningen betraktar dem som okänsliga, 

dominerande och även hotfulla.  

Tillbakadragande 

 Resignation- "Desertören" 

Individer med denna roll uppges vara distanserade och tillbakadragna. Intrycket är att 

en sådan person är olycklig, uppgiven och hjälplös. Hen har ett tystlåtet sätt att säga 

emot för att bidra till lösningar för arbetsuppgifter. Personen beskrivs som obeslutsam, 

passiv när det gäller att engagera sig och ångestfylld. För omgivningen är denna 

person oförutsägbar och framstår som ointresserad.  

 Självuppoffringen- ”Martyren” 

Personer som har denna roll agerar självutplånande och är beredda att göra en 

självuppoffring om de får order och krav från personer som de själva ser som 

auktoriteter. Det upplevs som vemodiga och verkar kämpa för alla utom sig själva. De 

framstår ofta som asociala och ger ett intryck av sorg och depression.  
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Synergi 

 Engagemang- ”Inspiratören” 

Denna typ av individ ger ett intryck av att vara intresserad, samarbetsvillig och 

konstruktiv. I denna roll är individen väldigt aktiv i teamets kommunikation och finner 

en balans mellan de egna bidragen och strävan efter att involvera andra. Optimism, 

idealism och hängivenhet är ett kännetecken för denna typ av individ. De är starkt 

involverade i lösningar av diverse arbetsuppgifter och är intresserade av andras tankar 

och idéer om hur de ska kunna bidra med något i arbetsprocessen. 

 Empati- ”Lyssnaren”  

Personer som innehar denna roll skapar en känsla av trygghet i teamet. En 

”hemmakänsla”. De ger ett sympatiskt och generöst intryck samt uppmärksammar 

andras känslor. Genom detta bidrar det till att medlemmarna har det bra. De behandlar 

alla lika och ser ett lika värde i samtliga medlemmar, inklusive sig själva. De är öppna 

och uttrycker en känsla av inlevelse och gentemot sina medarbetare. (Sjøvold, 2008)   
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3.2 Innovation 

Enligt Robbins (2003) betyder innovation förändringar. Däremot menar författaren att dessa 

förändringar inte måste innebära nya idéer, utan även kan vara små förbättringar som sker 

stegvis, de behöver därför inte vara några radikala succéer. (Robbins, 2003) Dessutom är 

innovation ett begrepp som beskrivs mer detaljerat utifrån olika definitioner. Olika författare 

har betonat begreppet med olika definitioner som i sin tur är unika och bär på en egen nyans. 

(Cumming, 1998) Medvetenheten kring innovation och dess betydelse är en viss grund för 

organisationers medarbetare att tillges möjligheten att tänka mer fritt, bli mer initiativtagande 

och anta utmaningar och risker som medförs i processer. (Bessant & Tidd, 2011)  

3.2.1 Innovationens betydelse för organisationer 

Enligt många forskare anses innovation som en tillväxtmotor för organisationer i den globala 

ekonomin som finns i dagsläget (Respondent 5nessen, Ohlsen & Olaisen, 1999). Enligt 

tidigare studier visar sig organisationers innovationsförmåga vara en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna för en ökad progressivitet och lönsamhet. Bland omvärldens ständiga 

förändringar, finner innovationen en betydande plats i verksamheten. Genom innovationer 

bibehålls organisationens resultat och skapar möjligheter till ytterligare tillväxter. (Patel, 

1999). För att progressiviteten samt stabiliteten ska genereras långsiktigt är det viktigt att 

innovation uppmärksammas av organisationer och framförallt utnyttjas (Doyle, 1998). 

Innovation är betydelsefullt att användas av dagens organisationer där förändringar 

åstadkommes. Däremot finns det risker för organisationer att bli utplånade om flexibilitet inte 

kvarhålls. Men vid motsatsen till detta vinner organisationen på det i form av förändringar 

som bidrar till förbättringar vilket även leder till en förbättrad kvalitet av produkter och 

tjänster i jämförelse till konkurrenter (Robbins, 2003). 

För de organisationer som innehar en omgivning av hög konkurrens är innovation en drivande 

faktor för att öka möjligheterna till att skapa nya förändringar. Däremot är detta något som 

saknas hos vissa organisationer, vilket kan leda till konsekvenser. För att undvika detta är det 

därför betydelsefullt att ta vara på innovationer. Innovationer kan bidra till möjliga 

framgångar, där förmågan att förbättras inom organisationen ökar. Däremot är det inte alla 

som tar tillvara på dessa möjligheter och det kan bero på riskerna som följer med 

innovationerna, denna osäkerhet är något organisationer vill undvika. (Ahmed, 1998)  

3.2.2 Innovationens betydelse för organisationens kunder 

Enligt Bessant & Tidd (2011) är innovation en överlevnadsstrategi och en framgångsfaktor 

där de organisationer som är bekanta med begreppet ofta skapar möjligheter för att anta 

framtida utmaningar. Utvecklingar av verksamheter är viktiga både för ideella och vinstdrivna 

organisationer, vilket innebär att organisationerna klarar av att leverera det som erbjuds till 

kunderna. Bessant & Tidd (2011) menar även att innovation är en process som organisationer 

behöver förstå. Processen fokuserar på att skapa produkter och tjänster som kunden finner ett 

värde i. Därför är det även viktigt att vara uppmärksam till innebörderna av innovation som 

bland annat är nytänkande, risktagande, att våga misslyckas och att lyckas, samt att tänka 

utanför ramarna. Här är den viktigaste komponenten individen, vilket är både personer inom 

organisationen men även andra externa personer, eftersom dessa driver fram innovationen 
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som startar från att vara en idé till att så småningom hamna på marknaden. (Bessant & Tidd 

2011)   

3.2.3 Ledarskap som möjliggör innovationer 

För att skapa innovationer och utvecklingar krävs det ett starkt och tydligt ledarskap med 

tydliga målsättningar. Då innovation inte skapas självmant behöver individer vägledning och 

motivationsökning, samt resurser i form av finansiering, tid och energi. En innovationsprocess 

kräver en tydlig strategi där organisationen även tydliggör vilka mål som ska uppnås. (Bessant 

& Tidd 2011).  

Något som i praktiken ses som något negativt med innovation är då företagsledare inte alltid 

är villiga att ta riskerna som medförs. Detta beror på att många organisationer bär på en rädsla 

kring att satsa med investeringar som krävs för innovationer då dessa är medvetna om att 

riskerna och kostnaderna kan vara höga samtidigt som vinsten inte är säkrad. Detta är orsaken 

till att ledarna helst inte satsar och uppmuntrar innovation då de bär på den rädslan 

(Kuczmarski, 2003).  

3.2.4 Anställda som skapar innovationer 

Vissa personer i organisationer har den uppfattningen att innovation är bland det viktigaste för 

en organisation och dess utveckling vilket kan komma att leda till begränsningar i 

verksamheten där finansiering för forskning och utveckling istället läggs på 

produktutveckling. De anställda vill, på grund av rädslan inom organisationen, inte ta riskerna 

som innovationer medför där de vill undvika att kopplas ihop med misslyckanden. Detta 

avstannar även satsningen hos de anställda för innovation och ibland även kreativiteten. Här 

ökar ledarnas förståelse kring skillnaderna mellan att tala om innovationer och att faktiskt 

satsa resurser och framgångar på att skapa dem (Kuczmarski, 2003).  

De anställda inom organisationen kan vara både faktorer för framgångar i innovationer men 

även hinder kring det. Detta är då en utmaning för ledarna i organisationen att stimulera 

kreativiteten hos de anställda och stärka överseendet för förändringar (Robbins, 2003). 

3.2.5 Kreativitet och dess roll för innovationer 

Kreativitet benämns som en av synonymerna för innovation då det anses vara en grund till att 

innovationer skapas, däremot är inte alla eniga om den åsikten där vissa menar att innovation 

istället bidrar till kreativa idéer (Man, 2001). Att vara och tänka kreativt underlättar skapandet 

av meningsfulla tankesätt där möjligheterna ges att uppleva saker annorlunda och använda 

olika synsätt, detta innebär även att kommunikationen stärks vilket bidrar till att nya 

tillvägagångssätt utnyttjas i arbetet. (Bessant & Tidd, 2011) 

Kreativitet är ett medel för att tänka på nya möjligheter och vägleda oss i att generera de 

alternativ som vi har. Dessa möjligheter och fördelar bör i grunden ge ett resultat av värde för 

individen eller teamet som denne befinner sig i och även samhället i en del fall. Det är dock 

viktigt att kunna känna till skillnaderna mellan att vara kreativ i sitt arbete och att ha ett 

kreativt arbete. I de flesta organisationer är kreativitet något som individen själv besitter och 

arbetar med där detta i stort sett är utifrån individens egen vilja medan andra organisationer 

har i fokus att uppmuntra detta hos sina medarbetare. Däremot är kreativitet något som de  
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flesta organisationerna har gemensamt där nytänk och rutiner uppmuntras. Med detta menar 

Bessant och Tidd (2011) att det ligger i människans förtroende för att själv kunna ta och skapa 

möjligheter att producera produktiva och kreativa resultat. Här inkluderas även förmågan att 

anta nya perspektiv, ett ökat självförtroende, risktagande samt att självständigt kunna bredda 

sin informationssökning och insats i arbetet. (Bessant & Tidd, 2011) 

3.3 Belbins teamroller 
Dr. R. Meredith Belbin fann, genom att studera olika deltagande team i ett managementspel, 

faktorer som ledde till bra respektive dåliga resultat. I studien insåg Belbin att individer antar 

en mängd olika typer av beteende, där endast vissa av dem fungerar och bidrar till framgång i 

team. Dessa beteenden delade Belbin in i nio olika grupper som han sedan benämnde som 

teamroller. Namnen på rollerna är baserade på beteendemönstret som dessa demonstrerar. 

(Belbin, 1993)  

När ett team ska bildas och påbörja ett arbete kan det vara underlättande att utgå från Belbins 

roller. Medlemmarna i teamet gör en beteendekartläggning som fungerar som ett test och 

består av sju frågor kring teamarbete och egenskaper hos individer. Detta är ett test som utförs 

individuellt av deltagarna i teamet och sedan utförs testet av personer som tidigare arbetat 

med testpersonen för att styrka resultatet av kartläggningen. När testet är klart kan teamets 

medlemmar bekanta sig med någon eller några av rollerna för att sedan utse teamroller. 

(Belbin, 1993)  

Resultatet av Belbins studie visar på att team som består av individer som bär på olika roller 

uppnår bättre resultat än team med motsatsen, det vill säga att medlemmarna bär på 

gemensamma egenskaper och roller. Detta beror främst på att individernas styrkor respektive 

svagheter kompletterar varandra i arbetet vilket är svårt att uppnå om deltagarna bär på 

samma egenskaper. Syftet med studien var att kunna förutspå resultatet av teamarbetet. Det 

vill säga om det skulle lyckas eller misslyckas. För att framgångsrikt utföra detta ser man över 

vilka teamroller som redan finns i teamet och vilka som kan läggas till för att komplettera det. 

(Belbin, 1993) 

3. 3.1 Roller 

Plant (PL) 

Rollen Plant (PL) beskriver individer som bär på innovativa egenskaper. Dessa personer är 

uppfinningsrika och kreativa i sitt tänkande. En individ som har rollen Plant är oftast den i 

teamet som bistår med de flesta idéerna i arbetet. Plants arbetar helst individuellt och håller 

visst avstånd från resterande teammedlemmar. Däremot är plants lättpåverkade av 

omgivningen där reaktionerna på kritik och beröm är stora. De bär på många och olika idéer 

där det kan gå för långt då denne lätt kan tappa kontrollen över fantasin. Det brister även i 

kommunikationen hos en plant då de helst kommunicerar med personer i samma nivå som de 

själva. (Belbin, 1993) 

De kreativa egenskaperna hos plants gör dessa individer viktiga i startfasen hos ett team. 

Detta beror främst på att plants besitter förmågan att hitta lösningar på olika hinder samt bidra 

med nya förslag i arbetet. Deras drivkraft och kreativitet bidrar ofta till idéer som har ett 

värde, detta leder ofta till att plants vill fortsätta utveckla sina idéer och behålla riktningen i 
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arbetet. Ett team med för många plants kan stöta på hinder i arbetet då dessa har full fokus på 

sina egna idéer och väljer att konkurrera med andra plants i teamet. Denna konkurrens leder 

ofta till misstag då plants har förmågan att överdriva och tänka för långt vilket leder till att 

misstag begås. (Belbin, 1993) 

Resource Investigator (RI) 

Personer som är Resource Investigators är teamets utåtriktade och sociala individer. 

Entusiasmen är deras starkaste egenskap i arbetet och de har lätt för att knyta kontakter. RI 

har en hög kommunikationsnivå både i arbetet och utanför vilket gör de till bra förhandlare. 

Dessa personer har svårt att bidra med nya idéer i arbetet och föredrar istället att utveckla 

befintliga idéer. RI är omtyckta av omgivningen tack vare sin öppenhet. De är ständigt 

nyfikna och söker sig till nya möjligheter. (Belbin, 1993) 

RI är noggranna i sina ageranden där de tänker innan de agerar. Däremot har dessa individer 

en tendens att vara för pratiga och irritera teamet. De har även lätt för att tappa intresse arbetet 

som görs om det inte når en nivå där denne känner sig nöjd. RI arbetar delvis självstyrt där 

denne tar in information kring teamets arbete, som sedan används vid utförande av 

arbetsuppgifter som gäller exempelvis externa kontakter till teamet. (Belbin, 1993) 

Coordinator (CO) 

Coordinators är mogna och pålitliga personer. Dessa har förmågan att engagera resten av 

teamet i arbetet samt leda de mot ett gemensamt mål där de helst vill auktorisera. CO har även 

förmågan att identifiera egenskaper och talanger hos andra individer som de använder för att 

motivera dem. CO har däremot en tendens att upplevas som manipulativa vilket beror på 

deras mogenhet i tankesättet. Genom att vara kringsynta vinner de även de andra 

gruppmedlemmarnas respekt. (Belbin, 1993) 

En CO är en bra ledare i ett team med blandade kunskaper och egenskaper. CO trivs med 

andra individer av samma egenskaper som de själva och har förmågan att lyckas med arbetet i 

de situationerna. En CO kan även upplevas som bossig vilket kan skapa problem för teamet. 

Då både CO och Shapers bär på olika ledarskapsegenskaper kan dessa hamna i konflikt med 

varandra. (Belbin, 1993) 

Shaper (SH) 

Shaper är de i teamet som är motiverade och har ett behov att lyckas i arbetet. De bär på en 

stark vilja och energi som de utnyttjar i arbetet där de även strävar efter att få med sig andra i 

teamet. SH är utmanande, tävlingsinriktade samt bra i team då de har förmågan att leda andra 

teammedlemmar mot de uppsatta målen. SH är kreativa i tankesättet och tacklar gärna 

problem som uppstår vilket även stärker deras självkänsla. De har dock en tendens att skapa 

diskussioner i teamet som de andra inte är bekväma med. SH är inte lyhörda och lyssnar 

sällan till omgivningen. (Belbin, 1993) 

SH är den teamrollen som konkurrerar mest inom teamet. De individer som är Shapers har 

förmågan att pusha teamet till att uppnå resultat vilket gör dessa personer viktiga när problem 

uppstår. Däremot har de svårt att stanna upp i arbetet då de ständigt vill fortsätta framåt utan 
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att ta hänsyn till resten av teamet. För att uppnå positiva resultat i ett team är SH en av de 

viktigaste medlemmarna. (Belbin, 1993) 

Monitor Evaluator (ME) 

Monitor Evaluators kan upplevas som väldigt allvarliga. De karaktäriseras av sin 

eftertänksamhet och sin vägran mot entusiasm samt att de tar god tid på sig i beslutsfattandet. 

Denna typ av individ tänker alltid efter ordentligt innan ett beslut tas samtidigt som de är bra 

på att tänka kritiskt. Ett kännetecken för en bra Monitor Evaluator är att de sällan har fel och 

att de är bra på att bedöma i stort sett allt. (Belbin, 1993) 

En ME är den som analyserar problemen samtidigt som denne utvärderar andras idéer och 

förslag. Detta då de har kapaciteten att kunna väga för- och nackdelar och på så sätt finna 

alternativ och lösningar. De är däremot inte individer som anses vara trevligt umgänge då de 

ofta framstår som tråkiga och ibland även överkritiska mot sin omgivning. De är dock 

framgångsrika då det inte sällan sker att en ME blir chef. De arbetar med hög risk då de tar 

svåra beslut, men en bra ME som sällan har fel har stora chanser att lyckas. (Belbin, 1993) 

 

Teamworker (TW) 

Den mest stödjande och omtänksamma rollen är Teamworker. Deras beteende är milt och 

sällskapligt samt visar tecken på omtänksamhet mot andra. De karaktäriseras av flexibilitet i 

sitt arbete och är anpassningsbara i olika situationer och även till olika typer av människor. 

TW är lyhörda och strävar efter att inkludera alla i teamet och skapa en gemenskap. De är bra 

lyssnare men har beslutsamhetsproblem i kritiska stunder. (Belbin, 1993) 

TW fungerar som en fredsbevarare och vill undvika obalans i teamet. Dessa individer är oftast 

chefer vilket beror på deras beteende. Detta är en tillgång för individen då deras mottagande 

egenskaper skapar en trygg känsla hos de andra medlemmarna i teamet. TW har inte någon 

konkurrens i teamet då de är omtyckt av gruppen och uppskattad vid konflikter. De har en 

positiv påverkan hos gruppen där moralen förbättras vid deras närvaro. (Belbin, 1993) 

Implementer (IMP) 

Implementer är rollen som individer med harmoni och disciplin kopplas ihop med. De trivs 

när arbetet flyter på och föredrar motstånd att tackla. IMP är lojala och strävar efter att uppnå 

teamets mål och lägger mindre fokus på deras egna. De kan dock vara traditionella i sitt 

tankesätt där de inte är öppna för förändringar och spontanitet. (Belbin, 1993) 

IMP är viktiga i team då dessa individer bär på mycket kunskaper och klokhet. De har en lugn 

personlighet men är samtidigt initiativtagande och effektiva i arbetet. IMP är ofta bra ledare 

då dessa har en bra känsla för vad som är relevant i arbetet och tvärtom. De ser till att göra 

vad som krävs för att nå målet med arbetet vilket uppskattas av resten av teamet. Genom sina 

personliga egenskaper samt bredden av kompetens som dessa individer besitter har de 

möjligheten att nå högre chefspositioner och ha större inflytande i organisationen. (Belbin, 

1993) 

Completer Finisher (CF) 

Completer Finisher är de petiga och eftertänksamma individerna i teamet. De har förmågan att 
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finna misstag som förekommer och är uppmärksamma på detaljer i arbetet. CF är individer 

som uppträder lugnt och sansat men bär på en inre ängslighet vilket är deras motivationskälla. 

Dessa personer är i behov av att även bli motiverade av omgivningen då de har en tendens att 

haka upp sig på deras egna intressen. Den främsta egenskapen hos CF är att de inte påbörjar 

ett arbete utan att avsluta det. Detta är något som leder till att dessa individer inte trivs med 

personer som inte tar arbetet lika allvarligt som CF själva gör. (Belbin, 1993) 

När teamet har uppgifter som kräver skarphet och precision är CF värdefulla. De har en bra 

känsla för planering och punktlighet där de vet i vilket skede de ska utföra ett visst arbete. CF 

har dock en tendens att vilja styra sitt arbete själv och saknar tillit i att andra ska sköta det. 

Däremot lyckas de bra som chefer tack vare sina kvalitéer och genomföranden i arbetet. 

(Belbin, 1993) 

Specialist (SP) 

Specialister är individer som är väl utbildade inom sina områden och besitter inte kunskap 

eller intresse kring andra områden. Dessa individer fokuserar främst på att vara professionella 

och främja sitt arbetsområde. SP är inte lyhörda och tar inte hänsyn till andras arbetsuppgifter 

och områden. Intresset av det egna området är så stort hos specialisterna att de till och med 

agerar med ignorans mot andra individers arbete. Det som krävs för specialister att bli 

experter är stort engagemang inom ett betydligt smalare område. Första klassens specialister 

syns inte särskilt ofta beroende på bristen på, både individer som är så pass inriktade på ett 

område, och individer med så stor talang. (Belbin, 1993) 

Specialister är ofta bra att ha i vissa team då deras kompetenser och kunskaper är sällsynta 

och ofta har en hög svårighetsgrad. Organisationens produkter eller tjänster kan stå eller falla 

beroende av SPs medverkan i ett team då dennes färdigheter kan vara avgörande för kvalitén. 

Personer med denna roll anställs ofta som chefer då de baserat på sina kunskaper och 

färdigheter har kapaciteten att kunna ta avgörande beslut. (Belbin, 1993)  
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer resultaten från intervjuerna med respondenterna att presenteras. 

Dessa resultat kommer att redovisas som två enskilda teampresentationer. Med syfte att öka 

förståelsen kring de kontraster som finns på hur det traditionella teamet arbetar gentemot det 

innovativa teamet. Dessutom kommer framgångsfaktorer att redovisas hos respektive 

teampresentation. 

4.1 Det kreativa teamet 

Det kreativa teamet är ett av teamen som författarna har valt att studera i detta arbete. De är en 

liten verksamhet i som drivs på en högskola i Södermanland. Teamet fungerar som en 

företagsinkubator där fokuset är att hjälpa studenter, personal och forskare på skolan att 

förverkliga sina idéer och drömmar. Syftet med det kreativa teamets arbete är att främja 

innovation och entreprenörskap, samt värdet av kompetenser inom dessa områden. Det 

kreativa teamet samarbetar med olika aktörer som exempelvis olika Science parks. Detta för 

att främja företagandet, vilket har lett till att de i dagsläget ligger i linje med högskolans mål, 

som beskrivs om en stark och samverkande högskola. Teamet består i dagsläget av fem 

heltidsanställda och två deltidsanställa. Det kreativa teamet har funnits i omkring 15 år och 

har varit till grund för 400 nystartade bolag sedan dess.  

4.1.1 Det kreativa teamets respondenter  

Författarna har intervjuat tre personer hos det kreativa teamet, med syfte att få flera 

perspektivs synpunkter och åsikter. Respondenterna är Respondent 4 som arbetar som 

verksamhetsansvarig, Respondent 5 som är projektledare och Respondent 6 som arbetar som 

projektassistent.  

Respondent 4 är verksamhetsansvarig på det kreativa teamet. Innan hon började arbeta för 

teamet i augusti år 2012 drev hon en enskild firma inom innovationsledning, även då arbetade 

hon med det kreativa teamet som konsult. En ytterligare anknytning till teamet som 

Respondent 4 har är att hon under sin studieperiod var studentrepresentant för verksamheten. 

Hon har därför funnits inom det kreativa teamets regi under en längre period och haft flera 

olika befattningar som nu lett henne fram till hennes nuvarande roll som verksamhetsledare. 

"Jag har gjort lite olika saker men innovationstekniken är mitt huvudämne". (Respondent 4) 

Respondent 5 är projektledare i teamet och har arbetat hos det kreativa teamet i ungefär 3 år. 

Han beskriver sig själv som en strukturerad och professionell ledare. Respondent 5 brinner för 

sitt arbete då han är en person som tycker om att hjälpa andra människor att uppnå sina 

drömmar, däremot berättar han i intervjun att det inte enbart handlar om att studenterna ska 

starta ett företag med hjälp av det kreativa teamet utan att samtidigt ta del av kunskaper som 

teamet sprider. 

"Att ha roligt i teamet, det är riktigt viktigt alltså. Vi skrattar varje dag flera gånger. Man 

mår bra när man går hem sen, ibland när jag cyklar hem kan jag fnissa för mig själv, det är 

ett tecken på att man har kul".  (Respondent 5) 
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Respondent 6 har rollen som projektassistent i teamet och arbetar även med bland annat 

innovationsrådgivning och affärsutveckling. Han är en person som gillar att ha fria tyglar och 

kunna styra sitt egna arbete. Däremot rycker Respondent 6 in ofta och hjälper sina kollegor 

under deras projekt. 

4.1.2 Respondenternas syn på fördelningen av arbetsuppgifter 

Respondenterna i det kreativa teamet har positiva inställningar till sina arbetsuppgifter och 

trivs bra med dessa. Detta tack vare att rollfördelningen skett baserat på medarbetarnas 

specifika kompetenser. Ett exempel på detta är Respondent 5 som arbetar med projektledning 

vilket är något han både trivs med och besitter kunskaper kring. Samtliga respondenter är 

nöjda med rollfördelningen inom teamet. Här nämner Respondent 5 att Respondent 4 tar hand 

om strategiska frågor och sitter i möten med ledningen vilket inte är av hans eget intresse. 

Respondent 5 menar att han trivs på det kreativa planet och är nöjd att få arbeta med det han 

föredrar.  

4.1.3 Flexibiliteten som uppskattas 

Respondent 4 lyfter fram möjligheten att kunna arbeta utifrån ett "helikopterperspektiv" vilket 

hon anser är viktigt då teamet befinner sig i två orter och ska kunna koppla samman näringsliv 

med forskare och studenter, koppla samman olika utbildningar samt forskare med ambitiösa 

studenter. Med helikopterperspektivet menar hon att det blir enklare att lyfta upp positiva 

exempel inom affärsutveckling och rådgivning samt att se dessa från en annan synvinkel, 

vilket hon delar med sig av till både kollegor och studenter.  

Respondent 6 berättar i sin intervju att teamet lägger ner mycket tid åt planering. Han menar 

att inför varje termin planerar teamet hur och under vilken tidsperiod exempelvis projekt ska 

utföras. Han tillägger att det ofta händer saker på vägen vilket leder till att de måste hålla ett 

möte på kort varsel för att lösa problem som uppstår. Han anser att det finns många fördelar 

med deras arbetssätt då de själva styr dessa planeringar och utförandet av arbetet. Friheten 

anser Respondent 6 underlätta teamets arbetsprocesser. Han fortsätter med att betona vikten i 

att hålla varandra inom teamet uppdaterade om hur de ligger till och vad som bör rättas till för 

att hamna på det önskade spåret.   

"Vi är väldigt fria liksom, dit ska ni, det här ska ni leverera, detta är målen och sedan ska ni 

ut och göra det". (Respondent 6) 

4.1.4 Sammanhållningen 

Respondenterna är eniga om att medlemmarna i teamet fungerar bra ihop, kommer överens 

och kompletterar varandra. De tar hänsyn till varandras intressen och styrkor vilket innebär att 

de väljer sina roller och ansvarar för dessa samt sina arbetsområden, däremot stöttar de 

varandra och finns till hands om hjälp behövs. De träffas regelbundet varje måndag och delar 

med sig av hur deras respektive arbetsprocesser har gått under veckan, tanken bakom detta är 

att ständigt utvecklas och gemensamt ta sig förbi de hinder som har dykt upp.  

"Det viktigaste är känslan i teamet och att alla mår bra". (Respondent 4) 
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Respondent 5 berättar att sammanhållningen i teamet är positiv, de utgår alltid från att hålla 

samma profil och tillge samma information om det kreativa teamet. De arbetar mycket med 

varandras kompetensutvecklingar och anser sig hålla en god nivå på kommunikationen. 

Respondent 5 nämner även att teammedlemmarna håller utbildningar för varandra en gång i 

månaden i anknytning till kunskaper de samlat under olika event och möten. Ett exempel här 

är då Respondent 4 var på en coachningsutbildning, vilket hon besitter både erfarenheter och 

goda kunskaper kring, detta är något som hon senare delade med sig av till resten av teamet 

för att de gemensamt ska utvecklas ytterligare.  

"Ett optimalt team är när alla i teamet strävar efter samma mål och att alla individer är lika 

viktiga för att nå målen, att man kompletterar varandra".(Respondent 4) 

4.1.5 Ledarskapet i det kreativa teamet 

Samtliga respondenter beskriver det kreativa teamet som en platt organisation, där de 

samarbetar och kommer bra överens. Verksamhetsansvariga Respondent 4, beskriver sin 

ledarskapsprofil som främst en formell ledare. Hon fick rollen efter en omorganisering då den 

tidigare verksamhetsansvarige avgick och hon arbetade som projektledare. Verksamheten 

valde då att rekrytera internt, vilket ledde till att Respondent 4 kunde träda in under en kort 

varsel. 

Projektledaren Respondent 5 talar om att tidigare verksamhetsansvarige var bra ledare, men 

talar om att även Respondent 4 är en bra ledare och har ett bra ledarskap. Enligt Respondent 5 

har det inte skett någon stor förändring efter att de fått nytt ledarskap i teamet. Anledningen 

till detta beror dels på att teamet är likformigt där samtliga medarbetare ligger på samma nivå, 

samt att det ska finnas en ömsesidig respekt mellan medarbetare och ledare. Den enda 

skillnaden efter Respondent 4s tillträde är enligt honom att Respondent 4 sköter vissa frågor 

som befinner sig högre upp i organisationen. Respondent 6 har ett liknande intryck och säger 

att alla i teamet täcker upp för varandra i strävan efter att få övergångsperioden att fungera. 

Han betonar även att det har fungerat bra med både Respondent 4 och hennes företrädare. 

Respondenterna är eniga om att samtliga i teamet är delaktiga i beslutsfattandet. Respondent 6 

påpekar dock att Respondent 4 är den som har det yttersta ansvaret i vissa frågor, till exempel 

ser hon till att fördela resurserna i organisationen.  

"Vi pratar ihop oss, sedan testar vi om det fungerar eller inte". (Respondent 6) 

Enligt teamet är inte alla beslut deras egna att ta. Vissa beslut tilldelas enligt Respondent 4 

som uppdrag från regeringen där ett antal krav bör uppnås för exempelvis finansiellt stöd. 

Däremot beslutas det inom teamet hur de ska gå till väga för att uppnå och uppfylla dessa krav 

och fortsätta göra framsteg. När det handlar om interna beslut i teamet berättar Respondent 4 

att vem som tar beslutet påverkas av hur många i teamet som är engagerade i projektet i fråga. 

Med detta menar hon att det innebär att det kan vara allt från hela teamet som fattar beslutet 

till en enskild individ som ansvarar för projektet. Respondent 5 berättar här att han trivs med 

hur besluten tas i teamet, han har ett stort förtroende för Respondent 4 och menar att han inte 

tvivlar på hennes beslutsfattande vid hans frånvaro.  
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4.1.6 Målsättning och måluppfyllelse i teamet 

Teamet kretsar kring flera olika förväntningar och krav som är synliga hos deras 

målsättningar. Dessa kommer från den externa organisationen och dess intressenter, samt den 

interna verksamheten. 

4.1.6.1 Externa målsättningar 

Enligt Respondent 4 finns det en stark koppling mellan hur det kreativa teamet arbetar och det 

som ledningen på högskolan vill kommunicera ut. Respondent 4 menar att högskolan är unika 

på entreprenöriella kompetenser i utbildningarna, samverkan mellan högskolan och det 

omgivande samhället. Det är bland annat dessa tre saker hon påpekar att det kreativa teamet 

har ett stort inflytande på. 

Även regeringen tilldelar målsättningar till det kreativa teamet där de ställer höga krav, dessa 

tilldelade målsättningar rör sig främst om siffror där de har en förväntning på antal bolag som 

ska startas under målsättningsåret. Här menar Respondent 5 att detta bidrar till fler 

möjligheter där det kreativa teamet kan bli igenkänt på skolan. Dessa mål är tilldelade där 

kravet är att detta skall uppnås för att det kreativa teamet ska få finansiellt stöd och driva 

verksamheten framåt. Respondent 4 berättar även att de andra målen kan röras om ibland 

genom att exempelvis satsa mer på ett specifikt mål under en viss period. Detta sker då teamet 

vill uppmuntra fler studenter att närvara vid eventuella workshops och idétävlingar. 

Respondent 5 berättar att det finns ett rektorsbeslut där uppdraget är att alla i skolan ska ha 

stött på eller ha kännedom om det kreativa teamet någon gång under sin studietid eller vistelse 

på högskolan.  

4.1.6.2 Interna målsättningar 

Teamet sätter även upp interna mål som Respondent 4 värderar lite högre än de externa. Hon 

nämner till exempel att teamet vill driva tätare processer, med detta menar hon att önskemålet 

är att fler studenter ska gå vidare från kick-off till kommande möten. Hon betonar dock att 

kännedomen för verksamheten är låg med tanke på att de har funnits i ungefär 15 år, vilket är 

något som teamet vill ändra på så att fler studenter vet om att det kreativa teamet finns och 

vänder sig till dem. För närvarande är detta det prioriterade och betydelsefulla målet, enligt 

verksamhetsansvariga Respondent 4.  

4.1.7 Kommunikationsmetoder 

Respondent 5 berättar att de använder sig av olika kommunikationsmetoder för att arbeta sig 

fram till att uppnå verksamhetens mål. De uppdaterar varandra om hur olika möten och event 

har gått, samt vad de har uppnått med dessa. Ett exempel är att höja procentantalet för hur 

många personer som kommer på första mötet och går vidare till nästa. På så sätt bygger de på 

statistiken. Exempel på kommunikationsmetoder är mail för interna ärenden. Respondent 6 

berättar att kommunikation inom teamet även sker fysiskt och att de för dialoger sinsemellan 

minst en gång i veckan. 

Den externa kommunikationen menar Respondent 4 sköts på olika sätt beroende på 

målgruppen. Till exempelvis studenterna, kommunicerar det kreativa teamet via sociala 

nätverk, Twitter och Facebook bland andra. De sätter även upp affischer på ett flertal platser 
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samt att de syns fysiskt på karriärtorget, vilket är en plats på skolan samt på hemsidan där 

studenter kan söka jobb. Ett annat sätt för det kreativa teamet att nå ut till studenter är att de 

gör ett mailutskick via mailsheep. På så sätt kan de nå ut till fler studenter. Mailsheep är en 

mjukvara som förenklar processen att göra massutskick.  

Teamet är bra på att ge varandra feedback. De lägger stor vikt på att uppmuntra och stötta 

varandra. Respondent 5 nämner att de får feedback även utifrån. Ett exempel på detta är då en 

från rikstäckande organisationen Vinova var på besök hos det kreativa teamet och tyckte att 

de var den bästa företagsinkubatorn i Sverige. Även studenterna ger feedback till det kreativa 

teamet, och det kan exempelvis vara att studenterna inte har kännedom om var det kreativa 

teamet befinner sig. Det är denna typ av feedback teamet tar hänsyn till när de strävar efter att 

förbättra sin verksamhet.  

Respondent 6 berättar att feedbacken från studenterna även är positiv, och ett exempel på 

detta är att studenter kontaktar teamet via mail efter rekommendationer de fått från bekanta 

som har tagit hjälp av det kreativa teamet. Denna feedback är något som motiverar teamet att 

bli mer effektiva i sitt arbete.  

"Vi får gå på massa coola event, och det är något som vi kallar för bonus". (Respondent 6) 

Det kreativa teamet får enligt Respondent 4 mycket feedback via Facebook, både genom 

kommentarer på inlägg om exempelvis evenemang men även som privata meddelanden. Hon 

nämner även att det är många studenter som skriver om och utvärderar det kreativa teamet och 

att de på så sätt får feedback från studenterna via dess arbeten. Förutom detta delar de även ut 

feedback formulär vid utförande av workshops. 

Något som fungerade bra enligt Respondent 4 var att ta in en studerande praktikant som kan 

sprida ordet om organisationen och locka flera studenter till att våga sig dit, men även utifrån 

ett studentperspektiv kunna ge värdefull input. 

4.1.8 Belöningssystemet 

Enligt Respondent 4 är teamet bra på att fira framgångar med varandra. Exempelvis gå ut på 

en after-work för att belöna varandras och hela teamets insatser. Den tidigare chefen var enligt 

Respondent 4 bra på att lyfta varje individ och se sådant som andra inte ser och det är något 

som hon själv vill ta efter då hon är intresserad av coachning och vill lära sig mer om det. 

Som tidigare nämnt får teamet åka iväg på olika utbildningar för att utveckla sina 

kompetenser, och detta är något som Respondent 4 ser som en belöning.  

Motivationen är hög i det kreativa teamet och det krävs ingenting speciellt för att få teamet att 

arbeta hårt och ge allt i strävan efter goda resultat. Det Respondent 4 ser som negativt är om 

det förekommer mycket byråkrati och även att tekniken inte alltid är i full funktion.  

Respondent 5s motivationskälla är enligt honom inte någon fysiskt belöning utan han menar 

att glada och nöjda studenter motiverar honom till att bli mer effektiv. Detta är något som 

Respondent 5 ser positivt på och driver honom framåt. Respondent 6 berättar att belöningen 

som han föredrar är att få delta i olika intressanta event, vilket han anser är en bonus. Alla 
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respondenter betonar att de motiverar varandra och vill ständigt öka varandras kreativitet och 

effektivitet. Ett exempel på hur detta sker är genom en klapp på axeln av teammedlemmarna.  

 

4.1.9 Arbetsmiljön 

Respondent 4 berättar att hon trivs på arbetsplatserna i båda orterna speciellt då de har fått 

möjligheten att göra om lite i lokalerna och har skapat en livligare miljö. Hon fortsätter med 

att lyfta fram något som hon anser är negativt, vilket är att de inte alltid får bestämma själva 

hur de vill ha det. Ett exempel är att hon inte har fått beställa ett stå-bord då det först måste 

utredas för ett ryggproblem, hon menar på att vissa saker i en statlig organisation tar för långt 

tid att utföra. 

Alla respondenter berättar att de trivs med arbetsmiljön men att även det kan förbättras. 

Respondent 6 menar här att han saknar mötesplatser bland annat, vilket hade blivit en kostnad 

för det kreativa teamet om de skulle låna andra lokaler på skolan. Även Respondent 5 

instämmer på detta och menar att det kreativa teamets lokaler inte är optimala, däremot har de 

inga andra val. Respondenterna önskar dock att de fick göra om ytterligare för att anpassa 

lokalerna till vad de arbetar med och skapa en kreativ atmosfär.  

4.1.10 Utvecklingsmöjligheter 

Respondent 4 berättar att hon sedan starten hos det kreativa teamet ständigt har fått arbeta 

med nya saker. Detta har bidragit till hennes personliga utveckling samt ökat hennes 

förståelse kring hur innovationsstödsystemet fungerar i Sverige. Under tiden hos det kreativa 

teamet har Respondent 4 träffat och lärt känna nya människor samt lärt nya saker då hon är 

relativt ny i arbetslivet. Vissa delar av arbetet var hon bekant med innan hon började hos det 

kreativa teamet men kännedomen kring organisationen i sin helhet var inte på samma nivå då 

som nu. 

"Är man ambitiös är det lätt att göra för mycket, så det man framförallt lär sig är att 

prioritera". (Respondent 4) 

Även Respondent 5 anser att han utvecklas tack vare det kreativa teamet. Han arbetar, som 

tidigare nämnt, med det som han är intresserad av och på så sätt ökar detta hans drivkraft till 

att utvecklas ytterligare. Respondenterna menar på att projekten som de arbetar med bidrar till 

deras utveckling då även teammedlemmarna lär sig nya saker för varje projekt de driver. 

 

4.2 Det traditionella teamet 

Det andra teamet som författarna har valt att intervjua är ett traditionellt team på en högskola 

som har valt att vara anonyma i denna studie. Även respondenterna har valt att förbli 

anonyma i intervjuerna och kommer att benämnas som Respondent 1 (R1), Respondent 2 

(R2) och Respondent 3 (R3). Teamet arbetsplats beskrivs som platsen för alla ärenden. Det är 

en plats där studenter, personal och även utomstående kan gå till för att få svar på frågor kring 

högskolan. Även detta team fungerar som en mindre verksamhet i en högskola. Teamet består 
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av två heltidsanställda och fyra som jobbar på deltid. Tre personer i teamet har ställt upp på 

intervjuer i denna studie. Teamet samarbetar med andra avdelningar på skolan som till 

exempel de olika akademierna. Då teamet är en mindre verksamhet i organisationen, har de 

samma mål som de övergripande är för organisationen.  De arbetar mycket för att stärka 

skolans varumärke och samverkan. Teamet är ansiktet utåt för högskolan och är den första 

kontakten mellan högskolan och studenter och andra intressenter.  

"Det är till oss du kan vända dig med alla dina frågor och kan vi inte ge dig svaret direkt så 

ser vi till att ta reda på det!" (R3) 

4.2.1 Traditionella teamets respondenter  

Som tidigare nämnt har författarna av detta arbete intervjuat tre personer i teamet. En av dessa 

är heltidsanställd och de andra två jobbar på deltid. R1 har arbetat extra hos teamet i ungefär 

två år, R2 har arbetat på heltid i ungefär 6 månader och även R3 arbetar extra och har gjort det 

sedan ungefär ett år tillbaka. Detta innebär att deras arbetsuppgifter inte skiljer sig ifrån 

varandra, utan de gör i stort sett samma arbete. Teamets arbete går ut på att finnas till hands 

för studenter och personal på skolan genom att bland annat ge support kring datorkonton på 

skolan, passerkort, utlämning av tentamen och inlämningsuppgifter samt hjälpa utomstående 

som har frågor om något på högskolan.  

4.2.2 Respondenternas syn på arbetsuppgifterna 

R3 trivs med sina arbetsuppgifter och älskar sin arbetsplats. Detta för att R3 är en social 

person som tycker om att träffa nya människor, vilket denne får göra under arbetstid. 

Respondenterna är eniga om att svårighetsgraden på arbetsuppgifterna inte är så hög, däremot 

har det på senare tid blivit komplicerat då akademiernas äranden numera hanteras av 

verksamheten i fråga. 

Även respondent 2 trivs med sina arbetsuppgifter, dock påpekar denne att det finns några 

nackdelar som exempelvis tillgänglighet av information och utrustning på arbetsplatsen. Ett 

annat exempel är om ett visst elektroniskt redskap inte fungerar kan det situationen skapa 

stress. På grund av att den elektroniska utrustningen är gammal kan detta leda till att vissa 

uppgifter utförs på ett ineffektivt sätt. Enligt R2 kan vissa arbetsuppgifter ta upp till tre gånger 

så lång tid än vad respondenten tycker att den bör göra. 

 R1 tycker om sina arbetsuppgifter och påpekar att det är bra att få göra flera olika saker. Det 

gör enligt denne att man inte lessnar på arbetet. Det som R1 dock anser är mindre bra är att 

det inte finns någon struktur eller förberedelse på vissa frågor. R1 menar att studenter ofta 

ställer olika sorters frågor, exempelvis när denne arbetar med telefonsupport. Detta beror 

främst på att teamet är det enda sätter för studenterna att få svar på frågor.  

"Studenterna förväntar sig att vi ska kunna allt, eftersom vi är den enda slussen och de inte 

kan ringa akademierna längre, utan vi ska ta hand om det". (R1) 

Enligt R1 är detta besvärligt då teamet inte får någon utbildning som förbereder dem på frågor 

angående till exempel akademierna. Studenterna har även inte möjlighet att kontakta 

akademierna direkt utan måste gå via teamet berättar respondenten. R1 menar att om teamets 
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verksamhet ska vara mittpunkten som bemöter studenter och lärare på skolan, krävs det att all 

information är tillgänglig från akademierna och andra avdelningar. Här betonar respondenten 

att denne får ett intryck av att akademierna inte uppskattar verksamhetens roll.  

4.2.3 Fördelning av arbetet 

Teamet består av sex personer i och det är två till fyra personer åt gången på arbetsplatsen. 

Respondenterna är eniga om att det sällan sker en planering av ordningen och fördelningen av 

arbetsuppgifterna. Enligt respondent 2 förekommer det ofta att teamet inte hinner fördela 

arbetet och att om en medarbetare exempelvis blir sjuk, finns det inte alltid en ersättare på 

kort varsel. Detta kan exempelvis leda till att medarbetarna ibland inte hinner ta raster från 

arbetet. R1 berättar att det ofta blir kaotiskt då det är många studenter på plats som är i behov 

av support, kombinerat med både telefon- och mejlsupport. Detta leder till att medarbetarna 

får rycka in där det behövs under den hektiska perioden berättar respondenten.  

Respondenterna är dock eniga om att arbetet i vanliga fall flödar på. Här berättar R3 att vissa 

problem som dyker upp går att hantera eller få hjälp med direkt, vilket denne anser är positivt 

då det underlättar teamets arbete. Ett exempel är när vissa elektroniska redskap krånglar och 

teamet kontaktar Helpdesk och får snabb support för att lösa det. Efter att teamet har tagit 

över akademiernas arbetsuppgifter har de fullt upp för det mesta, här menar R3 att när de 

exempelvis delar ut vissa tentor kan det komma nästan en hel klass för att hämta samma 

tentamen. Teamets uppgift är, som tidigare nämnt, att finnas till hands för studenter, personal 

samt utomstående. Detta kan dock bli svårt ibland då personalen inte har kännedom om exakt 

allt på skolan, däremot arbetar de alltid mot att göra sitt bästa för att finna dessa lösningar.  

"Ibland kan det bli mycket, speciellt när alla kommer samtidigt och ska ha hjälp. Men det 

löser vi, på vår arbetsplats löser vi saker". (R3) 

4.2.4 Teamarbete 

R2 berättar att teamet tar hänsyn till varandra på arbetsplatsen och ställer upp när det behövs, 

exempelvis om någon har mycket att göra händer det att någon annan rycker in och hjälper 

till. Teamet har inga specifika uppgifter att sköta under dagen utan de planerar detta själva när 

dagen startar. På så sätt ökar de samarbetet sinsemellan och kan driva arbetet framåt, detta är 

något R2 betonar och är nöjd med. Detta team tillåter medarbetarna att jobba med det som de 

känner sig bekväma med och kompetenta kring. 

R3 berättar att teamet fungerar bra ihop och har ofta kul på jobbet. Denne menar att 

personalen är positiva i sitt arbete och sköter det. R3 påpekar dock att verksamheten inte alltid 

uppskattas med tanke på vilket arbete de gör och känner att de bör få mer positiv feedback 

från ledningen och annan personal på skolan.  

R1 berättar att teamet inte planerar allt utan man rycker in där det behövs när man kommer till 

jobbet. Ibland när det är kaos någonstans i arbetet rycker en kollega in tills det har lugnat ner 

sig, sedan återgår man till det man höll på med eller gör något annat. Varje dag är olika menar 

R1, ibland är det många tentor som ska skannas och skickas till studenterna medan det i andra 

stunder är mycket på mejlen eller i telefonen. Däremot går tiden fort när man har mycket att 

göra och uppgifterna har både för och nackdelar. R3 berättar att fördelarna med arbetet är att 
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de lär sig nya saker varje dag, dels genom varandra i teamet och dels genom annan personal 

på skolan som exempelvis Helpdesk eller studievägledarna. Det negativa är, som tidigare 

nämnt, bland annat belastningen som läggs på teamet i form av akademiernas ärenden. Även 

det anser R3 är positivt då detta är ny information och lärdom.  

"Vårt arbete är brett men det är även våra kompetenser. På så sätt kan vi komplettera 

varandra på jobbet vilket underlättar arbetet för oss själva och våra medarbetare" (R3) 

Detta team håller alltid samma profil och ger ut samma information om sin verksamhet samt 

organisationen i sin helhet. De som är heltidsanställda deltar ofta på möten och utbildningar, 

detta är något som de sedan delar med sig av till resten av teamet. De håller varandra 

uppdaterade inom teamet om arbetet som har och ska utföras. R1 berättar här att denne helst 

skulle vilja ha lite friare tyglar i sitt arbete. Han menar på att det skulle vara enklare att arbeta 

om team medlemmarna hade tydligare roller samt en ledare för att på så sätt få en överblick 

på vem som är bra på vad och i sin tur ansvara för det. På så sätt vet man även vem man ska 

vända sig till om en svår fråga dyker upp. Detta är något som även R3 håller med om och 

menar på att verksamheten inte har en platt struktur utan är hierarkisk, vilket innebär att denne 

vill ha en ledare som tydligt kan fördela uppgifter. R3 påpekar dessutom att denne önskar att 

även de som arbetar på deltid ska få delta i olika utbildningar för att öka sin kompetens kring 

arbetet.  

R2 berättar att sammanhållningen är positiv även i förhållande till andra team som arbetar på 

skolan. Respondenten berättar vidare att de jobbar under samma förutsättningar och gör 

samma arbete. Det händer ofta att man tar kontakt med andra team på skolan som besitter 

kunskaper kring teamets arbete om hjälp behövs med vissa ärenden, som exempelvis tentor 

som har kommit bort och eventuellt finns på en annan avdelning på skolan.   

4.2.5 Optimalt team 

Enligt R3 är ett team välfungerande då alla arbetar mot samma mål och i samma riktning. 

Däremot anser denne att alla team inte fungerar på samma sätt och menar på att just detta 

team bör ha en tydlig struktur och rollfördelning. Vidare berättar R3 att personalens 

kompetenser är olika vilket beror på att de har arbetat olika länge på arbetsplatsen. R1 berättar 

att denne föredrar att medarbetarna bör få arbeta där de behövs mest och med det som de har 

mest kunskap kring.  

"Alla är ju olika duktiga, olika bra och vissa är nya. Det gäller att, istället för att hoppa in 

var som helst, sätta den starkaste personen på rätt plats. Man gör det man är bra på liksom 

och det är det optimala". (R1) 

R2 berättar att ett optimalt team, enligt denne, är då medarbetarna kan räkna med varandra 

och ha en tillit sinsemellan. Även att kunna vända sig till varandra för stöd både kring arbetet 

men även privata saker som exempelvis om någon är trött får den ta rast först. Att vara sig 

själv är något som R2 betonar, denne menar att medarbetarna ska acceptera varandra för de 

man är samt ha kul och vara avslappnad på jobbet. Något som R2 anser är positivt är då 

medarbetarna ställer upp för varandra och täcker olika områden som exempelvis att någon står 

vid disken och hjälper kunder fysiskt samtidigt som de andra sitter vid telefonen eller svarar 
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på mejl. Däremot påpekar R2 att det kan bli jobbigt och stressigt när de inte hinner med allt de 

ska göra under dagen.  

"Att man är öppen och ärlig, det tycker jag är ett bra team". (R2) 

4.2.6 Ledarskap  

Teamets ledarskap är tydligt. R2 berättar att de har en chef över sig men att medlemmarna i 

teamet är på samma nivå, däremot händer det att de som jobbar på deltid kan få direktiv kring 

arbetet av de heltidsanställda. Detta beror på att de som arbetar mindre kallas in vid behov och 

har inte samma överblick på arbetet och hur det har gått under den perioden de inte har jobbat.  

R1 anser dock att ledarskapet i teamet inte är strukturerat då chefen är relativt frånvarande, 

denne anser även att informationsspridningen från chefen brister då det ofta sker förändringar 

på arbetsplatsen i form av till exempel nya rutiner. Detta är något som extrapersonalen inte 

alltid får ta del av vilket leder till att kompetensutvecklingen stannar upp i dessa tillfällen.  

R3 beskriver ledarskapet som hierarkiskt och anser att personalen i teamet inte alltid är med 

och fattar beslut. Vidare berättar R3 att denne ibland kan komma till arbetsplatsen och saknar 

kännedom kring nya beslut som har tagits. Detta är däremot något som teamet är bra på 

sinsemellan, anser R3.  

"Vi uppdaterar varandra när något ändras och tack vare vår sammanhållning sprids detta 

snabbt inom teamet". (R3) 

R2 berättar även att teamet tar egna beslut när chefen inte är på plats och tar hänsyn till 

varandras färdigheter och vad de är bekväma med. Exempelvis om någon inte har lust att stå 

vid disken under en dag kan någon annan göra det istället. R1 berättar att detta inte alltid 

fungerar då teamet inte har svar på allt utan hänvisar till chefen, som enligt R1 är frånvarande 

från arbetsplatsen samt inte har något intresse för att stötta teamet.  

4.2.7 Beslutsfattande/makt 

Beslutsfattandet är inte demokratiskt anser R1 och menar på att de som jobbar extra aldrig har 

något inflytande på besluten som tas. Vidare berättar R1 att även de som är fastanställda 

sällan har något att säga om besluten utan detta sker via chefen. Däremot får de fatta egna 

beslut kring de direktiv som angivits av chefen. R1 berättar även att chefen på arbetsplatsen 

inte alltid tar beslut utan även denne måste vända sig till sin chef. Respondenten menar på att 

detta i stort sett är en hierarkisk skola. Detta är något som även R2 och R3 håller med om.  

R2 berättar att beslutsfattandet på arbetsplatsen mellan medarbetarna är demokratiskt och att 

de kommer överens om hur de ska gå till väga med arbetet. Dessa beslut är de som chefen har 

tilldelat till teamet.  

"Men det är klart att det är auktoritärt för om min chef kommer så kan denne säga att nu gör 

du det här, då måste jag göra det". (R2) 

R2 berättar även att det kan hända att både fastanställda och de som jobbar extra kan komma 

med synpunkter och önskemål kring arbetet som vidarebefordras till chefen. Detta är något 
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positivt för teamet då de känner sig mer involverade kring besluten som tas. Däremot är detta 

något som inte alltid går igenom vilket beror på den högre ledningen menar R2.  

R3 berättar att denne inte är med och fattar beslut. Anledningen till detta är att R3 inte arbetar 

på heltid och befinner sig inte på arbetsplatsen lika mycket som dennes kollegor. Med detta 

menar R3 att det är bekvämast att komma till arbetet och få direktiv om vad som bör göras. 

Däremot sker detta inte ofta då R3 anser att teammedlemmarna har koll på arbetsuppgifterna.  

"Ibland är det mesta gjort, då vänder jag mig till mina kollegor och frågar vad jag kan göra 

tills något annat dyker upp". (R3) 

4.2.8 Mål 

Respondenterna är till en viss grad medvetna om organisationens mål, däremot brister det när 

det gäller den interna verksamhetens mål då de inte har någon tydlig målsättning. R2 berättar 

dock att denne och den andra fastanställde har deltagit på ett möte i höstas där vissa mål har 

tagits upp. Dessa är dock inte bekräftade och teamet har inte fått ta del av dem. Detta har lett 

till att teammedlemmarna inte har koll på vilka mål som verksamheten har.  

R3 berättar att denne upplever att verksamhetens mål är samma som organisationens och 

menar att det handlar om att stärka skolans varumärke. Eftersom att teamets arbetsplats är ett 

ansikte utåt för organisationen anser R3 att det är viktigt att målen blir tydligare och att teamet 

ska arbeta för att uppfylla dessa. Vidare berättar R3 att denne anser att ledningen ser det som 

en självklarhet att verksamheten ska ha koll på organisationens mål vilket kan vara en orsak 

till att dessa inte har uppmärksammats mer. Däremot anser att R3 att teamet uppfyller målen 

med tanke på att negativ feedback sällan tilldelas till teamet.  

R1 berättar att kännedomen kring målen för verksamheten inte är tillräcklig. Denne menar att 

syftet med teamets arbete är att hjälpa studenter och stödja övrig skolpersonal samt 

utomstående intressenter, mer än så känner denne inte till kring målen för verksamheten. R1 

anser att det saknas tydlighet i målsättningarna och att de egentligen är viktiga för 

verksamheten. Däremot berättar R1 att teamet kan sätta vissa mål internt, exempelvis om det 

är lugnt på arbetsplatsen kan medarbetarna ta vara på den tiden och planera in vad som ska 

göras under dagen. Även R1 önskar att målen var tydligare då det underlättar och ökar 

kännedomen kring arbetet.  

4.2.9 Kommunikationsmetoder 

De kommunikationsmetoder som teamet använder är främst mejl berättar R1. Denne menar 

även att detta är något negativt då informationsspridningen inte fungerar alls.  

"Oftast märker man detta genom att man ger ett råd till en student men sen säger studenten 

nej såhär funkar det inte, då får man själv ta reda på det". (R1) 

R1 berättar vidare att teamet ibland kan få något mejl från chefen och ledningen med direktiv 

om vad som har ändrats och vilka nya regler som har satts. Detta leder då till att teamet 

kommunicerar muntligt på arbetstid och uppdaterar varandra om vad som är nytt i arbetet.  
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R2 berättar att även telefonkontakt finns mellan medarbetarna då teamet exempelvis behöver 

ringa in någon som kan jobba extra, samt att de även har personlig kontakt. Vidare berättar R2 

att kommunikationen utåt fungerar i stort sett på samma sätt. Teamet har personlig mejl samt 

telefonkontakt med elever och personal på skolan. Det kan även hända att teamet får besök av 

någon som har syn- eller hörselproblem och då löser medarbetarna det på enklare sätt menar 

R2, exempelvis om någon har en synskada och vill hitta till en lokal i skolan kan det hända att 

någon i teamet följer med och visar vägen.  

"Vill vi kommunicera utåt kan vi använda oss av högskolans Facebook sida då vi inte har en 

egen, det funkar bra". (R2) 

Även R3 berättar att kommunikationen i teamet sker främst via mejl, däremot anser R3 att 

telefonkontakten har förbättrats på senare tid men det gäller främst om denne behöver bli 

inkallad till att jobba extra. R3 brukar även besöka arbetsplatsen på fritiden samt under 

studietiden om denne har frågor gällande arbetet, om det finns några lediga arbetspass samt 

om denne själv behöver assistans med något som rör studierna.   

R3 berättar även att denne önskar att kommunikationen mellan teamet och chefen och 

ledningen bör stärkas. Här menar respondenten att detta är positivt då informationen sprids 

mer och till flera personer samt att detta är en metod för att utöka teamets kompetenser och 

färdigheter kring arbetet.  

"Jag vill ha mer kontakt med min chef och högre uppsatta i skolan, de bär på kunskaper som 

jag och mina kollegor bör få ta del av och det är viktigt för oss. Man känner sig mer 

involverad och uppskattad då". (R3) 

4.2.10 Belöningssystemet  

R1 berättar att belöningar inte är något som denne känner till. Denne menar att det inte finns 

någon form av belöning för prestationerna i arbetet utan det som motiverar denne är att få 

hjälpa studenter. Däremot anser R1 att någon form av belöningssystem är bra för arbetet och 

hade uppskattats. 

"Sånt är bra tror jag, jag har haft sånt på andra ställen där jag har jobbat och det är bara 

bra". (R1) 

R2 berättar att denne som fastanställd har vissa förmåner som exempelvis finansiellt stöd om 

denne skulle köpa ett träningskort, däremot menar även R2 att de inte har belöningar som är 

prestationsbaserade. Däremot berättar R2 att teamet till viss del får feedback, främst via mejl. 

Det handlar oftast om något som inte har fungerat riktigt som det ska och bör åtgärdas, men 

även positiv feedback är något som teamet kan få. Vidare berättar R2 att positiv feedback i sin 

tur har en positiv effekt på denne. Det ökar motivationen och drivkraften kring arbetet och det 

blir roligare att komma till jobbet.  

"Det är naturligtvis viktigt med feedback men framförallt positiv feedback, därför det 

negativa kan man ändå känna och bli påverkad av". (R2) 
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R3 berättar att denne inte heller har någon prestationsbaserad belöning för sitt arbete eller 

några förmåner över huvudtaget. Däremot anser denne att det är en belöning i sig att se ett 

leende och uppleva uppskattning för arbetet som denne utför. Det är, enligt R3, detta som 

motiverar och ökar drivkraften hos denne.  

"Jag vill inte ha något för att jag gör mitt jobb, det är liksom mitt jobb och inte någon tävling 

där jag ska vinna något". (R3) 

R3 berättar vidare att denne upplever feedback varje gång denne jobbar vilket sker främst vid 

disken när denne har hjälpt någon elev. Respondenten menar här att arbetet uppskattas och det 

är huvudsakligt för att må bra på jobbet. Enligt R3 är inte feedback endast att höra hur bra 

jobb denne gör utan att det handlar om att bli positivt bemött i arbetet av både kollegor och 

personer som behöver hjälp.  

"Om inte jag gör mitt jobb blir mina kollegor lidande, det är något som motiverar mig till att 

anstränga mig ännu mer i arbetet". (R2) 

4.2.11 Arbetsmiljö 

Enligt R3 är arbetsmiljön bra och denne trivs väl. Respondenten lägger dock till att det skulle 

vara trevligt med en finare inredning, exempelvis tavlor och blommor. De övriga i teamet 

instämmer. Respondent 1 berättar att det är en trevlig arbetsmiljö och att det fungerar väl att 

vistas på arbetet. Enligt Respondent 2 är arbetsmiljön bra men påpekar att den kan förändras 

samt att förändringar är på gång. Det negativa är enligt R2 att förändringarna tar långt tid och 

det är något som teamet själva inte kan påverka. Exempel på detta är att en av team 

medarbetarna fick ett eget skrivbord 6 månader efter att ärendet tagits upp.  

Förutom att det tar lång tid för teamet att få fram sina förfrågningar till ledningen så är det 

inte heller alla som har möjligheten. R1 berättar att denne har speciella behov i form av en 

kronisk sjukdom i form av inflammationer och smärta i kroppen, men eftersom att 

respondenten endast är timanställd har inte denne möjligheten att anpassa arbetsplatsen utifrån 

dessa behov. Ett exempel på detta är när R1 gjorde en förfrågan om en specialstol och fick 

avslag på grund av att denne inte har en heltidsanställning.  

"Jag tycker att vi borde få ställa mer krav och få de saker som vi behöver. Det påverkar vårt 

arbete negativt när saker inte fungerar som de ska". (R3) 

4.2.12 Utvecklingsmöjligheter 

R3 berättar att denne har utvecklats under sin arbetstid i verksamheten. Denne menar att varje 

dag bjuder på nya möjligheter till att samla på sig kunskaper kring organisationen. R3 menar 

även på att dennes arbete även bidrar till dennes personliga utveckling i form av sociala 

kompetenser. Vidare berättar R3 att dennes arbete och arbetsplats även skapar möjligheten att 

starta ett kontaktnät.  

R1 berättar att denne utvecklades mycket under första året på arbetsplatsen då det mesta var 

nytt och denne lärde sig nya saker. Däremot anser R1 att dennes utvecklingskurva inte stiger 

på samma sätt i dagsläget då denne upplever att uppgifterna känns mer enformiga och 

upprepas. Vidare berättar R1 att denne inte får någon vidareutbildning inom sitt arbete då 



Mälardalens högskola  

Akademin för innovation, design och teknik, IDT  

Kandidatuppsats i innovationsteknik, INO325 15 hp 2014-05-28 

31 
 

denne endast är timanställd. Detta är något som R1 anser hade bidragit till dennes utveckling 

på ett positivt sätt då denne trivs på arbetsplatsen.  

Även R2 berättar att denne inte längre utvecklas i sitt arbete. Respondenten menar att arbetet 

inte är fritt utan denne blir tilldelad olika arbetsuppgifter som saknar variation och menar att 

det blir enformigt efter ett tag. Vidare berättar R2 att utvecklingsmöjligheterna är begränsade i 

arbetet. Respondenten påpekar dock att denne lär sig saker på egen hand i vissa tillfällen som 

exempelvis att laga någon trasig apparat på arbetsplatsen. Detta sker då respondenten 

upplever att det tar för långt tid för ledningen att ordna det.  

R2 berättar även att denne upplever att verksamheten är underbemannade vilket leder till 

tidsbrist att få nya saker på arbetsplatsen som exempelvis att lära sig nya om nya program 

eller system. Vidare berättar R2 att det egentligen finns mycket mer att lära sig i arbetet och 

påpekar exempelvis skolans betygsystem.  

"Det är som ett service jobb liksom, man gör det som folk säger åt en".  (R2) 
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5. Analys 

Enligt tidigare forskning är innovationer positiva för organisationer. Främst de organisationer 

som strävar efter att utvecklas och är öppna för förändringar. Detta är något som individer bör 

ta vara på när de arbetar i team. Inom organisationer som uppmuntrar innovation är 

effektivitetsnivån hög vilket även leder till positiva prestationer och resultat för både 

organisationen och teamet. (Robbins, 2003) Bolman & Deal (2012) menar att team så 

småningom styr det egna arbetet och får på så sätt mer kontroll över det. Detta gäller även då 

olika beslut ska fattas inom teamet där även målsättningar och planering för det som ska 

uppnås ingår. Detta innebär även att utrymmet finns för teammedlemmarna att tänka utanför 

ramarna och finna nya lösningar och idéer kring arbetet. (Bolman & Deal, 2012) Detta är 

något som begränsas i det anonyma teamet då medarbetarna inte har lika stort inflytande på 

arbetet som ska utföras och de förändringar som eventuellt kan ske på arbetsplatsen. Däremot 

har det kreativa teamet likheter till dessa teorier då teamet har en mildare maktfördelning där 

även medarbetarna kan bidra med förslag och synpunkter. Det kreativa teamets arbetare har 

även olika arbetsuppgifter där de kan göra egna planeringar för att utföra dessa. (Respondent 

1,2,3) 

Enligt Belbin (1993) är det viktigt att ha olika typer av roller i ett arbetsteam då det genererar 

bättre resultat än ett team med individer som bär på samma egenskaper. När individernas 

styrkor och kompetenser är olika kompletterar de varandra och skapar en högre kunskapsnivå 

vilket leder till ett bättre resultat. (Belbin, 1993) Det är något kan liknas med det kreativa 

teamets sätt att arbeta och fördela arbetsuppgifterna då teamet fokuserar på att tilldela 

individerna de uppgifter som passar deras kompetenser och som de trivs med. De hjälper även 

varandra när det behövs och deltar i varandras projekt. På så sätt effektiviserar de arbetet och 

ger det en högre kvalité. Det andra teamet har den motsatta formen då de inte har möjligheten 

att välja sitt arbetsområde. Svårighetsgraden i teamets arbetsuppgifter är låg. Dessutom är 

arbetssättet konservativt vilket sänker utvecklingsmöjligheterna för de anställda. På grund av 

detta behöver inte verksamheten anställa personer med andra kompetenser än det som är 

kvalificerat för att hantera arbetsuppgifterna.  

Ledarskapet hos det anonyma teamet är, utifrån vad respondenterna menar, kopplat till rollen 

Kaptenen i Sjøvold (2008). Då denna roll kännetecknas som sträng och regelrätt. De kan 

upplevas som trångsynta och ser bara det vanliga sättet att lösa arbetsuppgifter på. De är 
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krävande och kontrollerande vilket leder till ett ensidigt arbetssätt. (Sjøvold, 2008)   

 

Respondenterna menar att ledarskapet i deras organisation är hierarkiskt och strikt. Detta 

beror bland annat på att respondenterna känner att de inte får vara delaktiga i beslutsfattning. 

Anledningen till att respondenterna beskriver verksamheten som hierarkisk är att även 

cheferna i verksamheten har ett överordnad som i sin tur bestämmer över dessa. Detta innebär 

att ledarskapet, arbetsplatsen samt arbetsuppgifterna begränsar medlemmarna i teamet från att 

utvecklas med hjälp av arbetet. Det anonyma teamet har det som Bolman & Deal (2012) 

beskriver som en ineffektiv ledare. Denne är ute efter att dominera och driva igenom egna 

idéer. Ledarskap har enligt Bolman & Deal (2012) oavsett om det är delat eller individuellt 

stor påverkan på teamets effektivitet och på medlemmarnas strävan efter att känna 

tillfredsställelse i arbetet. (Bolman & Deal, 2012) 

Det kreativa teamets ledarskap är olikt det anonyma teamets då de enligt respondenterna har 

en platt verksamhet som har ett delat ledarskap. Respondent 4 är enligt samtliga bara en 

formell ledare då exempelvis besluten i teamet tas gemensamt. Det som skiljer dem åt är att 

Respondent 4 har hand om frågor som kommer högre uppifrån i organisationen. Teamet är 

likformigt där alla är på samma nivå. På teamnivå är ledarskapet delat men då det kreativa 

teamet tillhör en större en organisation har de inte full kontroll över allting. Enligt Bolman & 

Deal (2012) är ledarskap nödvändigt men behöver inte knytas till en enda individ. De mest 

välfungerande teamen har ett delat och fritt ledarskap där samtliga får vara delaktiga i att 

komma med förslag och ta beslut som leder till förbättringar. (Bolman & Deal, 2012) 

I det anonyma teamet är det svårt att avgöra vilken specifik roll varje individ kopplas ihop 

med. Detta beror på att det anonyma teamets arbetsplats och dess arbetsuppgifter är enformiga 

och förändras sällan. Detta leder till att medlemmarna i teamet i stort sett har samma roll. 

Anledningen till det är att, då arbetsuppgifterna är enkla och inte har någon 

utvecklingspotential, finns det inget sätt för arbetarna att utmärka sig på arbetsplatsen. De har 

heller inte chansen att lära sig något nytt då det inte är nödvändigt för att utföra de 

arbetsuppgifter som tilldelas. Den roll som speglar samtliga respondenter i det anonyma 

teamet är arbetsmyran. Individer med denna roll är lojala och uppträder försiktigt. De tar inga 

större initiativ men är arbetsvilliga och har svårt att säga ifrån mot auktoriteter. (Sjøvold, 

2008) Arbetarna i teamet lägger inte fokus på vilka styrkor respektive svagheter de besitter för 

att utvecklas med hjälp av det nuvarande arbetet. De gör sitt jobb och inte mer än så.  
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I det kreativa teamet är det tvärtom, det vill säga att team medlemmarna igenom sitt arbete 

ständigt kan finna nya utmaningar då projekten som de är involverade i varierar och på så sätt 

skapar nya lärdomar.  

 

I det kreativa teamet är det lättare att koppla individerna till Belbins teamroller då deras 

arbetsuppgifter är så pass fria att de kan utnyttja och utmärka sig genom sina egenskaper. 

Respondent 4s starkaste egenskaper speglar Belbinrollen Coordinator med tanke på att en 

Coordinator är en individ som har kapaciteten att motivera och driva personer i sin 

omgivning. Att Respondent 4 är en Coordinator beror på att hon är mogen i sitt beteende och 

är en rättvis och kompetent ledare. Hon är respekterad på sin arbetsplats och hon upplevs som 

en förebild för de andra i teamet.(Belbin, 1993) Respondent 4 passar även in i rollen 

Inspiratören i Sjøvolds (2008) teamroller då hon är en lyhörd person som strävar efter att 

skapa en välfungerande kommunikationsnivå inom teamet. Hon strävar även efter att 

involvera och engagera de andra medarbetarna i teamet i arbetsprocessen. Det som gör 

Respondent 4 passande för denna roll är att inspiratören karaktäriseras som en omtänksam 

person som tar hänsyn till medarbetare och deras färdigheter. (Sjøvold, 2008)  

Den rollen som speglar Respondent 5s starkaste sidor i Belbins teamroller är Teamworker. 

Detta beror på att rollen definierar personer som är lyhörda och vill skapa en god gemenskap i 

teamet. Detta är någonting som även Respondent 5 strävar efter i sitt arbete då han precis som 

en Teamworker har en vilja att skapa en bekväm känsla i teamet. De egenskaper hos 

Respondent 5 som speglar en Teamworker mest är hans lugna beteende som sprider en positiv 

känsla i teamet. (Belbin, 1993) Respondent 5 har även liknande egenskaper med Lyssnaren i 

Sjövolds (2008) teamroller då rollen skapar en trygghet i teamet. Respondent 5 är en person 

som vill att medarbetarna i teamet ska må bra vilket är något som kännetecknar Lyssnaren. 

(Sjøvold, 2008)  

Den Belbinrollen som beskriver Respondent 6 egenskaper är Implementer då rollen definierar 

disciplinerade, lojala personer som är effektiva i sitt arbete. Detta är egenskaper som 

Respondent 6 bär på då han är en person som ständigt vill utvecklas i sitt arbete samt bidra 

med kunskaper för att utveckla andra individer. En Implementer har förmågan att finna de 

mest relevanta delarna i arbetet, vilket även är något som har anknytning till Respondent 6 

sätt att arbeta. Detta beror på att Respondent 6 är en person som föredrar att kommunicera 
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med sina medarbetare och på så sätt komma fram till lösningar i deras arbetsprocesser. 

(Belbin, 1993)  

 

Respondent 6 har även likheter med Sjøvolds teamroll Mormor. Detta beror på att en Mormor 

definierar individer som har en varm och välkomnande personlighet. Detta är egenskaper som 

även Respondent 6 besitter och precis som en mormor är Respondent 6 en person som tycker 

om att hjälpa andra samtidigt som han har kontroll över sitt eget arbete. (Sjøvold, 2008) 

Det som båda teamen har gemensamt är att de blir tilldelade sina arbetsuppgifter och 

målsättningar. Däremot är skillnaden att det anonyma teamet endast har ett sätt att utföra 

arbetsuppgifterna på medan det kreativa teamet får planera hur de ska utföras på egen hand. 

Detta innebär att det kreativa teamet fungerar som ett självstyrt team då ett sådant team 

kännetecknas genom skapandet av egna målsättningar och arbetsuppgifter utifrån det som 

tilldelats. Medlemmarna i teamet besitter kompetenser för att kunna handskas med eventuella 

problem och hinder som de stöter på. (Bolman & Deal, 2012) 
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6. Diskussion 

Den mest relevanta informationen för att slutföra studien fick vi genom respondenterna. Med 

hjälp av den empiriska datainsamlingen har vi kunnat koppla individerna och deras team till 

den teoretiska datainsamlingen. Som vi har nämnt i vår metodkritik önskar vi att vi kunde ha 

fått intervjua flera medarbetare i respektive team för att på så sätt få fram mer fakta om ämnet 

samt stärka våra kompetenser kring det.  

Något som vi tyckte var intressant i studien var de olika respondenternas syn på sitt arbete. 

Intresset för arbetsuppgifterna hos det kreativa teamet stärks genom att de har friheten att 

styra sitt arbete till skillnad från det anonyma teamet som är begränsade. Redan under 

intervjuerna märkte vi vilken passion respondenterna från det kreativa teamet har för sitt 

arbete då de uttryckte sig med glädje och entusiasm. Hos det anonyma teamet saknades detta 

och vi upplevde att de inte var lika nöjda med sitt arbete och arbetsförhållanden.  

De bägge teamen är väldigt olika och detta speglas av både respondenternas syn på 

arbetsuppgifterna och på den personliga utvecklingen. Det traditionella teamet ser hinder i sin 

egen utveckling då mentaliteten från överordnade sänder budskapet att det inte finns någon 

anledning för de anställda att utvecklas. Budskapet är att de är nöjda med verksamheten som 

den är idag och det hindrar teammedlemmarna från att utveckla sina kunskaper och 

kompetenser. Det kreativa teamet arbetar tvärtom. Det är de själva som styr sina 

arbetsprocesser och anser de att det inte fungerar eller att något kan bli bättre så har de 

möjligheten att ändra på det, så länge de uppfyller de gemensamma målen som sätts av 

organisationen. Det anser vi är den stora skillnaden mellan de bägge teamen och att just 

friheten hos det kreativa teamet skapar möjligheter som det traditionella inte har.   

Tack vare den teoretiska datainsamlingen kring de olika teamrollerna kunde vi finna samband 

mellan individerna och rollerna. Detta bidrog till att vi kunde få fram deras betydelse hos 

deras respektive grupper. Även här kunde våra frågeställningar besvaras och hjälpa oss att 

uppnå ett önskat resultat i studien. 
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7. Slutsats 

Det blev möjligt att uppfylla studiens syfte utifrån forskningsdesignen och metodvalen. 

Utifrån dessa skapades i första hand den teoretiska kunskapsramen som behövdes för att 

kunna ställa relevanta frågor till respondenterna, vilket gav studien lämpligt empiriskt 

material att analysera vidare på. Studien har bidragit med att framhäva faktorer som är 

betydelsefulla för ett teams framgångar, där innovation har varit i fokus. Vårt 

innovationsbidrag består av att vi här har synliggjort några av de faktorer som bidrar till ökad 

innovationskraft. 

Den empiriska datainsamlingen visar skillnaderna mellan teamens utvecklingskurvor. Det 

anonyma teamet har inte mycket utrymme för utveckling till skillnad från det kreativa teamet. 

Anledningen till detta är att det kreativa teamets fria arbetssätt har bidragit till utveckling för 

både verksamheten i sin helhet samt individerna. Detta har även lett till att det kreativa 

teamets medarbetare vill satsa mer på sitt arbete och sin personliga utveckling. Det skapar 

även ett ökat intresse för arbetet.  

Vår frågeställning handlade om att finna framgångsfaktorer för att skapa och utveckla ett 

innovativt team. Detta besvarades främst i den teoretiska referensramen och bekräftades av 

det empiriska materialet. En av de tydligaste framgångsfaktorerna för att uppnå detta är att till 

en viss grad kunna styra sitt eget arbete. Studien har visat att individers inflytande på arbetet 

skapar möjligheter att nå framgångar. Detta beror främst på den mängden av kunskap som går 

till spillo vid begränsning av påverkan på arbetet. Här kunde man tydligt se att det kreativa 

teamet är i ständig utveckling medan det anonyma teamet i stort sett står stilla.  

En annan framgångsfaktor för att besvara våra frågeställningar är de olika teamrollerna. Dessa 

beskrivs i den teoretiska referensramen och bekräftas i empirin. Teorierna visar vilken 

betydelse dessa roller har i team och utifrån respondenternas svar har detta även bevisats. 

Rollerna beskrivs som viktiga medel i ett team för att kunna effektivisera arbetet och ta vara 

på individernas kunskaper och kompetenser. Genom detta kan teamet även uppnå det önskade 

resultatet och nå sina mål. Den empiriska datainsamlingen bekräftar att detta stämmer då det 

kreativa teamet har ett tydligt samspel då det är möjligt att koppla individerna till specifika 

roller. Detta är dock något som det anonyma teamet saknar då de kopplas till en gemensam 

roll och att möjligheterna att utmärka sig begränsas.  

Med hjälp av analysen har vi fått ett bredare perspektiv på ämnet som studeras och även en 

ökad förståelse för studiens resultat. Vidare har analysen även bekräftat att innovation är 

positivt för organisationer och team då det leder till ett effektiviserat arbete och underlättar för 

framgångar. Detta möjliggörs då ledarskapet uppmuntrar ett innovativt och fritt tankesätt.  

7.1 Vidare forskning 
För vidare forskning inom ämnet rekommenderar vi fler kvalitativa studier. En utgångspunkt 

kan vara att undersöka hur och om det går att transformera ett traditionellt team till ett 

innovativt. Att inkludera fler respondenter i studien kan underlätta att få fram mer relevant 

information samt ett bredare perspektiv kring ämnet.  
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