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Hur individuell kreativitet kan främjas av mångfald, inkludering och 

återkoppling i grupp 

 

Daniel Blom och Amanda Nydahl 

 

 

Behovet av kreativitet inom företag har blivit större, på grund av den ökade 

konkurrensen på marknaden, vilket lett till att studier inom kreativitet blivit allt 

viktigare. Därför har studiens syfte varit att studera individers upplevelser av 

kreativitet, i relation till arbete i grupp, med avgränsning till områdena inkludering, 

mångfald och återkoppling. Totalt 10 individer valde att medverka i enskilda 

intervjuer, varav fem kvinnor. Materialet från intervjuerna analyserades via en 

Tematisk Analys och resulterade i temana: samarbete, tillit och relationer. Därefter 

diskuterades temanas relation till den individuella kreativiteten, tillsammans med 

tidigare forskning. I samband med diskussionen blev slutsatsen att de tre temana var 

viktiga för individens kreativa utveckling, då de möjliggjorde för individen att dra 

nytta av inkludering, mångfald och återkoppling. Därför var ett förslag för vidare 

forskning att studera sambandet mellan de tre temana och individuell kreativitet, i 

och med deras betydelse för individens kreativa utveckling. 

 

Keywords: creativity, cooperation, trust, relationships, workplace 

 

 

Inledning 

 

År 1900 var Théodule-Armand Ribot en av de första psykologerna att beskriva kreativitet som 

någonting nyskapande, vars syn baserades på tron om att interaktionen mellan omedvetna 

sinnesintryck gav upphov till nyskapande idéer (Nationalencyklopedin, 2016b). En beskrivning 

som gett vika för modernare definitioner, exempelvis Plucker, Beghetto och Dow (2004), som 

beskrev kreativitet utifrån en kognitiv process, med definitionen: “In sum, creativity emerges 

from an interaction among certain aptitudes, specific cognitive processes, and influences from 

the environment in which the individual or group exists” (p. 91). En definition som pekade på 

att individers kreativitet möjliggjordes och frammanades avsiktligt via medvetna 

tankeprocesser, vilket antydde att synen gått från en omedveten till en medveten process. 

Medvetenheten bakom den kreativa processen återfanns även i brainstorming, en metod där 

deltagare avsiktligt frammanade sin kreativa sida genom att öppet dela med sig av idéer till 

varandra, för att sedan bygga vidare på dem (Heslin, 2009). 

 Samtidigt som synen på kreativitet som en medveten process var den mest utmärkande 

förändringen som skett, fanns det andra förändringar som Batey (2012) exemplifierade i sin 

studie över begreppets utveckling mellan åren 1955 och 2004. I jämförelsen mellan de olika 

definitionerna fann Batey att kreativitet fortfarande beskrevs som någonting nyskapande, men 

även utifrån användbarhet, vilket pekade på att ett större fokus lagts på idéers genomförbarhet 

sedan mitten av 50-talet. Trots begreppets utveckling, saknades fortfarande forskarkonsensus, 

dels på grund av otillräcklig forskning (Batey, 2012), men även bristen på just psykologisk 

inriktad forskning (Plucker et al., 2004). Ytterligare studier inom kreativitet motiverades även 

av att företags överlevnad blivit allt mer beroende av kreativitet för att hålla sig 

konkurrenskraftiga, genom att skapa innovationsrika produkter och tjänster (Sok & O’Cass, 

2015). Ett beroende som uppkommit tack vare att den teknologiska utvecklingen bidragit till att 

världen blivit allt mer globaliserad, via snabba och direkta kommunikationskanaler, vilket lett 
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till den ökade konkurrensen bland företag. Studier har även visat att anställda gynnas av att få 

vara kreativa på arbetsplatsen, genom att öka deras effektivitet och välmående (Eschleman, 

Madsen, Alarcon, & Barelka, 2014), men även deras känsla av självförverkligande (Sacchetti & 

Tortia, 2013). 

 

 

Kreativitet i arbetet 
 

För att tillfredsställa de anställdas kreativa behov, krävdes det att organisationer uppmuntrade 

dem till att dela med sig av sina lärdomar och kunskaper, vilket skapade en atmosfär som 

främjade kreativiteten (Sacchetti & Tortia, 2013). Samtidigt var det viktigt att arbetsstrukturen 

motsvarade individers personlighet för att de skulle kunna dra nytta av sin kreativa förmåga. 

Exempelvis visade det sig att de individer som föredrog att planera, gynnades av en hög 

arbetsstruktur med tydliga instruktioner, medan intuitiva personer istället kände sig mer kreativa 

när de inte fick instruktioner alls (Sagiv, Arieli, Goldenberg, & Goldschmidt, 2010). Vid 

samarbeten i grupp var det även viktigt att alla medlemmar aktivt deltog i idégenereringen för 

att gruppens kreativitet inte skulle bli lidande. Därför föreslogs brainwriting, där idéer skrevs 

ner anonymt, framför brainstorming, där idéer delades muntligt, eftersom det minskade risken 

för att deltagarna tappade tron på eller glömde bort sina idéer i väntan på sin tur. Med andra ord, 

förbättrade brainwriting medlemmarnas möjligheter till att bidra och ta del av andras idéer, 

vilket främjade gruppens kreativitet ytterligare (Heslin, 2009). Samtidigt har studier visat vikten 

av att det finns tillit mellan gruppmedlemmar, eftersom de individer som kände misstro till 

övriga medlemmar var ovilliga att dela med sig av sina idéer. Däremot kunde misstron gynna 

den individuella kreativiteten, förutsatt att inga krav ställdes på att öppet dela med sig av idéer 

och att de istället sökte inspiration utanför gruppen för att finna lösningar på problem (Mayer & 

Mussweiler, 2011). 

 Ett annat missgynnande beteende, som ofta förekom i större grupper, var att medlemmar höll 

sig i bakgrunden för att bidra med så lite som möjligt. Beteenden som uppstod med anledning 

av att det blev svårare att bilda relationer i större grupper, vilket resulterade i att konsekvenserna 

för ens handlingar inte togs på lika stort allvar (Aubé, Rosseau, & Tremblay, 2011). Det var inte 

endast missgynnande beteenden som kunde hämma kreativiteten, utan även om arbetets 

begränsningar upplevdes för snäva eller för många, vilket i sig gjorde det svårt att lösa problem 

kreativt. Däremot utgjorde inte alla begränsningar ett hinder för kreativiteten, förutsatt att de 

inte upplevdes omöjliga att ta sig förbi. Det var även viktigt att anställda hade motivationen som 

krävdes och möjligheten att tänja på arbetets gränser för att kunna skapa kreativa lösningar. 

Exempelvis när det kom till informationsbrist, som individen kunde lösa genom att antingen ta 

tillvara på tillgänglig information på bästa sätt, eller själv söka efter den information som 

upplevdes saknas (Medeiros, Partlow, & Mumford, 2014). Vid mer svårartade problem kunde 

problemlösningen gynnas av att fler perspektiv fanns tillgängliga, exempelvis via mångfald 

(Leung, Maddux, Galinsky, & Chiu, 2008), som blivit allt vanligare på arbetsplatsen. Den ökade 

mångfalden var en följd av globaliseringen, som bidrog till att människor från olika kulturer 

arbetade tillsammans i en allt högre grad (Kim & Ebesu Hubbard, 2007). 

 

 

Fördelar och nackdelar med mångfald 

 

Mångfald var något som visat sig ha flera fördelar för gruppers kreativitet (Leung et al., 2008) 

och kunde utgå från olika kategorier, exempelvis ålder, kön, etnicitet eller religion. En vanlig 

definition, baserad på individens subjektiva upplevelse, var hur mycket andra skiljde sig från en 

själv, med andra ord, ju större skillnad, desto högre mångfald (Roberge & van Dick, 2010). 

Däremot fanns det delade meningar huruvida mångfalden främjade eller hämmade gruppens 
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kreativitet. Exempelvis visade Harvey (2013) i sin studie över kreativitet att samarbetsviljan 

hämmades i grupper med mångfald, då deras skilda perspektiv gjorde det svårare att bilda 

positiva relationer. Bristen på positiva relationer förhindrade i sin tur samarbetet, som var 

förutsättningen för att kombinera idéer och därigenom få fram genomförbara idéer. Hinder som 

även hämmade gruppens kreativitet och deras förmåga att färdigställa arbetet. Det visade sig 

även att likasinnade hade lättare att kombinera idéer, av anledningen att deras likheter bidrog 

till en gemensam förståelse för varandras perspektiv, vilket underlättade samarbetet och 

kombinationen av idéer. Andra studier visade att mångfald kunde bidra till problemlösningen 

av svårare problem, förutsatt att gruppen samarbetade och drog nytta av varandras unika 

perspektiv (Leung et al., 2008). Likaså kunde kulturell mångfald gynna uppgifter som drog nytta 

av kreativa samarbeten, förutsatt att det fanns tillit, något resultaten visade var svårt att bygga 

upp i grupper där människor upplevdes skilja sig från en själv. Bristen på tillit kunde i sin tur 

orsakas av fördomar och det därför var det viktigt att medvetandegöra dem och deras inverkan 

på det egna beteendet för att kunna se förbi dem och ta kontakt med människor från andra 

kulturer. Genom att uppta kontakt, var det även möjligt att finna något gemensamt och på så vis 

bygga upp tilliten (Chua, Morris, & Mor, 2012). 

 Ytterligare en studie genomförd på individer, bosatta i områden med hög upplevd etnisk 

mångfald, visade att individers tillit minskade i takt med att den upplevda mångfalden ökade. 

Ett resultat som även det pekade på att individers tillit var sammankopplat till deras upplevda 

likhet med andra (Dinesen & Sønderskov, 2015). Tillit var även viktigt i andra sammanhang 

och i en studie baserad på 252 universitetsstudenters erfarenheter av studiegrupper, visade 

resultaten att de hade större tillit till individer som liknade dem själva. Forskarna definierade 

tillit som förmågan att lita på att andra kunde ställa upp och bidra till det egna målet. Utöver 

detta, fann de att tillit även förbättrade studieresultaten och tillfredsställelsen av att delta i 

studiegrupperna (Ennen, Stark, & Lassiter, 2015). Med andra ord var tillit en viktig komponent 

i ett välfungerande grupparbete, oavsett gruppens mångfald. Utöver tillit, kunde även 

engagemang och respekt för varandra vara viktiga förutsättningar för att kunna ta del av andras 

unika perspektiv (Roberge & van Dick, 2010), men även att miljön upplevdes öppen och 

inkluderande (Mor-Barak & Cherin, 1998). 

 

 

Hinder och möjligheter för inkludering 

 

Inkludering var, likt kreativitet och mångfald, svårt att definiera utifrån tidigare forskning och 

de forskare som definierat begreppet utgick ifrån sina studiers specifika kontexter. En 

övergripande definition var att få vara en del i en grupp (Nationalencyklopedin, 2016a), medan 

en mer specifik, inriktad mot arbetsplatsen, återfanns i Mor-Barak och Cherins (1998) 

definition. “We define inclusion-exclusion as a continuum of the degree to which individuals 

feel a part of critical organizational processes, such as access to information and resources, 

involvement in work groups, and ability to influence the decision making process” (p. 48). Med 

andra ord definierades inkludering som individens förmåga att vara delaktig i de organisatoriska 

processerna, men även dennes möjligheter till att få vara med och påverka sitt eget arbete. Andra 

forskare påpekade dessutom att anställdas rörlighet kunde minska deras känsla av inkludering 

och att det därför var viktigt att inte flytta runt dem för mycket i organisationen (Pearce & 

Randel, 2004). 

 Känslan av inkludering kunde även främjas av ett inkluderande ledarskap, med en mottaglig 

och tillgänglig ledare. En ledare vars ledarskapsstil främjade positiva relationer som i sin tur 

krävdes för att kunna skapa en trygg miljö, där kreativiteten gynnades, genom att individer 

vågade dela med sig till andra (Carmeli, Reiter-Palmon, & Ziv, 2010). Även en studie av 

Sacchetti och Tortia (2013) visade på att inkludering underlättade idéutbytet, förutsatt att det 

fanns tillit och respekt mellan medlemmarna. Utöver inkludering fann de även att det var viktigt 

med lättillgänglig information och möjligheter till hjälp. Samtidigt som det var viktigt med 



4 

 

gemensamma mål och att individen gavs möjligheten till att själv få bestämma över hur denne 

arbetade för att nå målen. Faktorer på individ-, grupp- och organisationsnivå, som tillsammans 

bidrog till de anställdas förmåga att lära sig och därigenom utvecklas. En annan form av 

inkludering var den Pearce och Randel (2004) benämnde social inkludering, vilket innebar att 

anställda kände tillhörighet till sina kollegor via personliga relationer. Relationer som 

uppnåddes genom att tala om saker som inte direkt berörde arbetet, vilka i sin tur medförde ett 

ökat engagemang för arbetet. 

 Däremot fanns det hinder som kunde försvåra inkludering, såväl som mångfalden, i 

organisationer. Exempelvis vid anställningsfasen där organisationer i många fall anställde 

individer som liknade de anställda, istället för att sträcka ut en hand till de individer som kunde 

bidra till en ökad mångfald. För att öka mångfalden inom organisationer kunde de exempelvis 

designa annonser som lockade till sig människor som skiljde sig från de anställda. Inkluderingen 

hämmades även av att organisationer inte befordrade individer på grund av fördomar, som 

resulterade i att deras insatser inte värderades och behandlades likvärdigt (O’Brien, Scheffer, 

van Nes, & van der Lee, 2015). Därför kunde det vara viktigt att medvetandegöra eventuella 

fördomar för att på så vis bli medveten om de hinder de utgjorde (Chua et al., 2012), exempelvis 

genom att utbilda personalen om inkludering (O’Brien et al., 2015). Det kunde även vara så att 

de individer som bidrog till mångfalden slutade för att de kände sig uteslutna, något som kunde 

motverkas med hjälp av en stödjande handledare. När dessa hinder motverkades främjades även 

individers känsla av inkludering och tillhörighet till organisationen (O’Brien et al., 2015). Med 

andra ord, kunde inkludering bidra till mångfald, som i sin tur kunde bidra till återkopplingen, 

där den kreativa utvecklingen bland annat främjades av att gruppmedlemmar utmanade 

varandras perspektiv (Nemeth, B. Personnaz, M. Personnaz, & Goncalo, 2004). 

 

 

Återkopplingens främjande och hämmande effekter 

 

Återkoppling, eller feedback, saknade även den en enad definition och hade olika betydelser 

beroende på kontexten. En definition av feedback, som utgick från universitetsstudenter, var 

möjligheten till att förstå varför det egna resultatet var bra, respektive dåligt. Därför var det 

viktigt att få lärares kommentarer om det egna resultatet, vilket upplevdes vara nödvändigt för 

att kunna utvärdera och reflektera kring den egna insatsen. Likt ett verktyg som gav en 

utomståendes perspektiv på den egna arbetsprestationen (Scott, 2014). Feedback kunde även 

delas in i kritik och beröm, där kritik medvetandegjorde individens dåliga prestationer, medan 

beröm i sin tur medvetandegjorde de bra (Rabinovich et al., 2014). Det gjordes även en 

distinktion mellan konstruktiv och destruktiv kritik, där den förstnämnda gav förslag på 

förbättring, medan den sistnämnda endast kritiserade. Det var viktigt att undvika att endast ge 

destruktiv kritik, då det kunde leda till en känsla av obehag hos individen, vilket sedan kunde 

resultera i en tappad tro på den egna förmågan, men även nedsatt arbetsprestation. Utöver detta 

kunde framtida samarbeten med den kritiserande personen försvåras, vilket gjorde det viktigt att 

kritiken framfördes på ett utförligt, fast välmenande sätt samtidigt som den gav förslag på 

förbättring (Baron, 1988). 

 Som redan omnämnts, har det visat sig vara gynnsamt för grupper att öppet debattera idéer, 

men även att ge kritik när den var befogad, något som kunde inspirera gruppmedlemmar till fler 

kreativa tankar (Nemeth et al., 2004). Även Gibson och Mumford (2013) ansåg att det var viktigt 

att tänka på hur kritiken formulerades, de menade att den skulle vara motiverad och djupgående 

för att mottagaren skulle förstå innebörden, vilket gjorde det möjligt att förbättra idén. Samtidigt 

bidrog välformulerad kritik med inspiration till det egna arbetet, vilket höjde 

prestationsförmågan, därför var det viktigt att fokusera på att kritiken skulle leda till förbättring, 

vilket även utmanade ens egna kreativa förmåga. Det var även viktigt att medlemmar lyssnade 

på vad andra hade att säga och inte endast förde fram sina egna idéer, på så vis gavs ett tillfälle 

till att bidra till andras idéer, vilket gjorde det möjligt att förbättra dem (Michinov, Jamet, 
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Métayer, & Le Hénaff, 2015). Med andra ord kunde andras perspektiv bidra till individens 

kreativa utveckling genom att ge dem förslag på hur deras idéer kunde förbättras, vilket var 

grundantagandet för denna uppsats. 

 

 

Motivering till valet av mångfald, inkludering och återkoppling 

 

Utöver mångfald, låg grundantagandet även till grund för valet av begreppen inkludering och 

återkoppling i denna studie. Mångfald, med anledning av att flera olika perspektiv ansågs vara 

till inspiration för individers kreativitet, en motivering som delvis styrks av Leung et al. (2008), 

vars studie pekade på att fler tillgängliga perspektiv var till nytta för problemlösningen. Valet 

av återkoppling motiverades i sin tur med att den gav individer tillfället att kunna dra nytta av 

de perspektiv mångfald bidrog med, genom att individer tog del av andras synpunkter. 

Synpunkter som även kunde leda till förslag på förbättring, vilket individer kunde dra nytta av 

för att utveckla sin egen kreativitet. Till sist, upplevde författarna att inkludering var viktigt att 

förstå, eftersom den ansågs göra det lättare att dela med sig av sina idéer till andra, ett antagande 

som även det fick medhåll av Sacchetti och Tortia (2013). Valet av mångfald, återkoppling och 

inkludering baserades inte endast på att de antogs bidra till den individuella kreativiteten, utan 

även för att de upplevdes vara viktiga aspekter när individer arbetade tillsammans i en grupp. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att kartlägga kreativitet utifrån individers upplevelser av begreppet, 

i relation till att arbeta i grupp, med avgränsning till områdena inkludering, mångfald och 

återkoppling. De forskningsfrågor studien utgick ifrån var: Hur upplever individer kreativitet? 

Hur kan inkludering, mångfald och återkoppling samspela med individers kreativitet? 
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Metod 

 

 

Deltagare  
 

Kriterierna för de medverkande var att de hade minst tre månaders arbetslivserfarenhet, samt 

högskoleutbildning. Där det förstnämnda baserades på att studiens fokus låg på kreativitet i 

arbetslivet, medan det sistnämnda grundade sig i att deras akademiska bakgrund upplevdes bidra 

till deras förmåga till självreflektion. Något som i sin tur gjorde det möjligt för dem att relatera 

intervjufrågorna till sina egna erfarenheter av arbetslivet. Initialt kontaktades individer som 

endast hade tre månaders arbetslivserfarenhet, men det slutliga urvalet inskaffades via en 

högskola belägen i Mellansverige, där respondenterna handplockades efter kriterierna. Kontakt 

med potentiella respondenter upptogs med hjälp av telefon, sociala medier samt personligen - 

öga mot öga. Det totala antalet kontaktade personer uppskattades vara 82, varav 12 valde att 

medverka. Av de 12 sållades två bort då de, trots tidigare arbetslivserfarenheter, hade svårt att 

uttrycka sina respektive erfarenheter i anknytning till frågeområdena. Åldrarna hos återstående 

deltagare var mellan 19 och 28 år, varav fem kvinnor och fem män. I samband med att kontakt 

togs, informerades deltagarna även kort om studiens upplägg, de fick veta att de skulle delta i 

intervjuer samt det ämne som skulle beröras, med andra ord, kreativitet. Studiens fulla syfte 

avslöjades inte för deltagarna, med avsikten att inte påverka deras svar vid intervjutillfället. 

Medverkande var även helt frivilligt och ingen form av ersättning erbjöds. 

 

 

Material 
 

Datainsamlingen utgick ifrån en intervjuguide som bestod av tre delar, med totalt 28 

egenkonstruerade frågor som ställdes i samma följd (se Appendix), varav tre fasta och 25 frågor 

med öppna svar. Intervjuguiden utformades så att den skulle ge respondenterna möjligheterna 

till att svara fritt om sina personliga upplevelser av de områden som var av intresse för studien. 

Intervjuguidens första del bestod av frågor av allmän karaktär, vars mål var att göra 

respondenterna bekväma att öppna sig och för att väcka deras tankar. Samtidigt bidrog den 

inledande delen till att ge författarna en klarare bild av vad respondenternas syn på en grupp 

innebar och deras roll däri. Den andra delen bestod i sin tur av en fördjupning i begreppet 

kreativitet utifrån individens personliga uppfattning, men även med fokus på grupparbete och 

arbetet i stort. Målet med denna fördjupning var att lyfta fram deras perspektiv och erfarenheter 

av gruppsituationer som i sin tur bidrog till att möjliggöra den ytterligare fördjupningen i de tre 

utvalda frågeområdena: inkludering, mångfald och återkoppling. Den tredje delen bestod till sist 

av just de tre frågeområdena och hade som mål att se vilken relevans begreppen hade för den 

individuella kreativiteten samt vilka samband som fanns däremellan. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades sedan ordagrant, med undantag för eventuella stakningar och pauser som 

redigerades bort med avsikten att underlätta arbetet med uppsatsens resultat. 

 

 

Procedur 

 

Intervjuerna genomfördes enskilt och tog 15-45 minuter beroende på svarens längd och hur 

snabbt respondenterna talade. Sammanlagt blev materialet 59 sidor (mellan fyra och nio per 

person), det totala antalet ord var 27 616 (varav 1 827-4 096 ord per respondent). Intervjuerna 

genomfördes i olika grupprum och inleddes med att intervjuaren samtalade allmänt med 

respondenterna, med avsikten att skapa en trygg miljö, så att de kände sig bekväm nog att tala 

fritt. Innan intervjun påbörjades blev alla respondenter informerade om Vetenskapsrådets (2002) 
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forskningsetiska principer, vilket innefattade att de godkände sin medverkan och att deras svar 

fick användas i denna studie. Respondenterna försäkrades även om att deras medverkan var 

konfidentiell, vilket innebar att det färdigställda materialet inte skulle kunna spåras till en 

enskild person samt att de när som helst kunde avbryta. Därefter tillfrågades alla respondenter 

om sitt godkännande till att intervjuerna spelades in. Intervjuaren gick även igenom upplägget 

för själva intervjun som sedan påbörjades efter att respondenterna godkänt sin medverkan i 

enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. 

 Vid de tillfällen en respondent upplevde att en specifik fråga var otydlig, förtydligade 

intervjuaren frågan för att undvika oklarheter. Exempelvis, ”Hur skapas din kreativitet?”, där en 

respondent frågade ”[...]om jag måste vara i en specifik miljö eller?[…]”, vilket förtydligades 

med ”Ja, vad får det att hända?”, för att ge essensen av vad frågan eftersökte. Vid de fall 

respondenten upplevde sig osäker över sina svar försäkrades denne om att det inte fanns några 

rätta svar. Detta kunde i sin tur bidra till att minska risken för social önskvärdhet genom att 

betona att alla svar bidrog till studien. Intervjun avslutades med att informera respondenten om 

hur denne kunde ta kontakt med intervjuaren för att få ta del av det färdiga arbetet. Därefter 

följde ett kort informellt samtal om hur respondenten upplevde intervjun vartefter denne blev 

tackad för sin medverkan. Då intervjuaren var bekant med deltagare sen tidigare, fanns det en 

risk för att intervjuaren gjorde felaktiga antaganden angående respondenternas svar, vilket 

minimerades genom att ställa följdfrågor vid svar som kunde upplevas otydliga. En annan åtgärd 

som gjordes för att minimera risken för feltolkningar var vid databearbetningen som 

analyserades av den andre författaren, med avsikten att få ett nytt perspektiv på materialet. 

Därefter jämfördes båda författarnas tolkningar mot varandra, för att ytterligare försäkra sig om 

att svaren inte färgats av endera författarnas antaganden. 

 

 

Databearbetning 

 

Valet av metod för att analysera insamlad data var Tematisk Analys (TA), vilket motiverades 

med att metoden ansågs lämplig för att lyfta fram likheter och skillnader i respondenternas 

utsagor. Bryman (2012) beskrev även TA som en av de mest vanliga analysmetoderna, en metod 

med målet att finna teman i det egna materialet. Teman kan i sin tur delas in i huvudteman, för 

det mer övergripande och underteman, för det mer specifika. Ett huvudtema innefattar en mer 

övergripande kategori, medan underteman bestod av mer specifika upplevelser, som 

tillsammans utgjorde kategorin i sig. Tillit, var ett av de huvudteman som återfanns i denna 

studie, som visade sig vara viktigt för bland annat återkoppling, men även för mångfald. De 

olika respondenternas upplevelser av tillit i dessa avseenden utgjorde i sin tur underteman. 

Utöver tillit skapades även huvudtemana relationer och samarbete. 

 Analysen av det transkriberade materialet inleddes med att ställa upp materialet i ett 

dokument, som sedan lästes igenom ett flertal gånger med avsikten att skapa en djupare 

förståelse för innehållet. Därefter gjordes utdrag ur materialet som upplevdes intressanta och 

relevanta för studiens syfte. Respondenternas utsagor meningskoncentrerades även, med 

avsikten att underlätta kodningen av teman. Det var även viktigt att noggrant läsa igenom sitt 

material vid flera tillfällen för att kunna bilda teman (Bryman, 2012). Materialet sorterades 

sedan in i huvudtema och underteman, teman som framkom genom att söka efter mönster, 

likheter och skillnader i respondenternas beskrivningar. Allteftersom materialet sorterades in i 

olika teman omtolkades materialet, samtidigt som grundmaterialet lästes igenom, för att inte gå 

miste om helheten, eller riskera feltolkningar samt för att respondenternas återgivningar inte 

skulle gå förlorade. När materialet upplevdes uttömt jämfördes de olika utdragen ur materialet 

återigen, för att synliggöra ytterligare underteman, men även för att kunna skapa definitioner 

utifrån de teman som framträdde. Slutligen sammanfattades materialet och skrevs ned under 

rubriken Resultat. 
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Resultat 
 

Med utgångspunkt i studiens syfte, att kartlägga kreativitet utifrån individers upplevelser av 

begreppet, i relation till att arbeta i grupp, med avgränsning till områdena inkludering, mångfald 

och återkoppling sammanställdes resultatet utifrån respondenternas utsagor. Resultatet kom i 

sin tur att utgå ifrån de tre teman som framkom under analysen, samarbete, tillit och relationer. 

Detta med anledning av att de tre temana utgjorde en gemensam utgångspunkt i respondenternas 

beskrivningar av den individuella kreativiteten. Däremot upplevdes det nödvändigt för läsaren 

att förstå respondenternas syn på kreativitet, både ur individuell och ur gruppsynpunkt, innan 

resultatet leddes in på de tre teman som återfanns. 

 

 

Individuell kreativitet 
 

För respondenterna innebar kreativitet att via annorlunda tankar och utföranden göra någonting 

mönsterbrytande som ledde till ett resultat eller en lösning. En process de upplevde hade en 

emotionell anknytning, exempelvis genom att de tog inspiration från sina känslor, som sedan 

integrerades i den praktiska tillämpningen. Exempelvis kopplade en respondent kreativitet till 

en belöningskänsla och sökte aktivt beröm för sin kreativitet, beröm som i sin tur upplevdes leda 

till ny kreativitet. 

 

[...]kreativitet har jag ofta kopplat ihop med en belöningskänsla därför vill jag föda 

mer belöningskänslor […] För att få det här berömmet och sen är jag väldigt glad 

över att jag har möjligheten att fortsätta frammana min kreativa sida istället för att 

den dödas av förväntningar av folket runt omkring mig. 

 

Utöver känslor, kunde de även dra nytta av andras perspektiv, för att via interaktion och 

idéutbyte med andra människor, finna inspiration för sin egen kreativitet. De omnämnde även 

inspirationskällor i form av annorlunda, avslappnande eller färgstarka miljöer, andra använde 

sig av musik som stämningshöjare, men även litteratur omnämndes. En respondent upplevde att 

inspiration kom från att helt enkelt göra något den kände sig passionerad över. Dessa 

beskrivningar sågs även som en möjlighet till att få uttrycka sina tankar och idéer, vilket samtliga 

respondenter upplevde var viktigt. Respondenterna kunde därmed skapa sin egen kreativitet 

genom att dra nytta av flera olika inspirationskällor samtidigt, vilket i sin tur gjorde det möjligt 

för dem att kombinera och vidareutveckla idéer eller tankar, som kunde resultera i bättre 

lösningar. Samtidigt var det viktigt att kunna lägga annat åt sidan och ge sig själv tid till att tänka 

för att kreativiteten skulle uppstå, för när respondenterna upplevde tidsbrist kunde de få 

tunnelseende. Därför var det, enligt en respondent, viktigt att planera in kreativa moment i ett 

tidigt skede för att kunna avsätta tillräckligt med tid för idéutvecklingen, medan en annan 

påpekade vikten av att ge idéer inkubationstid. En tredje respondent upplevde även att det 

krävdes mod för att våga vara kreativ, men att det samtidigt var viktigt att vara medveten om 

risken för misslyckanden. 

 

 

Kreativitet i grupp 

 

Grupper beskrevs i sin tur som en samling individer som arbetade mot ett gemensamt mål, med 

storlekar mellan tre till tio medlemmar, en respondent nämnde grupper så stora som 30. Den 

föredragna storleken var fyra till sju medlemmar, men en respondent ansåg att större grupper på 

10-15 var lämpligare för att hålla arbetet mer professionellt och mindre personligt. Det fanns 

även delade meningar om antalet skulle vara jämnt eller ojämnt, ett jämnt ansågs underlätta 
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indelningen i mindre grupper, medan ett ojämnt underlättade beslutsfattande. I grupper de 

upplevde var för stora menade vissa respondenter att det var svårt att se individuella bidrag, 

vilket ökade risken för att vissa åkte snålskjuts på andra. En respondent påpekade även att det 

var lättare att göra sig hörd i mindre grupper, vilket i sin tur gjorde det möjligt att få välja 

uppgifter efter intresse. En annan respondent upplevde dessutom att det var viktigt att få arbeta 

med något denne kände engagemang för, vilket även ökade viljan till att bidra. Det var samtidigt 

viktigt att kunna dela med sig och samarbeta mot ett gemensamt mål för att fostra den kreativa 

andan i gruppen, vid bristande fokus på kreativitet, upplevde en respondent att det fanns ett 

större behov av individuell kreativitet. För vissa respondenter var det även viktigt att arbetet 

skedde inom givna ramar, exempelvis via planering, som utöver att underlätta införandet av 

kreativa inslag, även bidrog till att arbetet färdigställdes fortare. En respondent upplevde även 

att det fanns fördelar för den egna kreativa utvecklingen när denne fick planera sitt arbete i 

förväg. Däremot associerade respondenterna även kreativitet med frihet, en möjlighet att få vara 

med och bestämma och att få göra något de kände passion över. De påpekade även att 

strukturerat arbete medförde risker, exempelvis kunde kreativiteten hämmas när medlemmar 

endast följde en mall till punkt och pricka. Däremot kunde även en brist på struktur missgynna 

arbetet, exempelvis vid de fall medlemmar hade fel prioriteringar, inte tog sitt ansvar, eller inte 

samarbetade. Vissa respondenter påpekade också att det fanns ett större behov av kreativitet vid 

lösare arbetsramar än vid fasta. En respondent menade till och med att det var möjligt att dra 

nytta av kreativitet och flera perspektiv för att finna lösningar vid de fall det inte fanns fasta mål. 

Samtidigt påpekade respondenterna att det krävdes samarbete för att kunna dra nytta av andras 

perspektiv, vilket även utgjorde kärnan av respondenternas upplevelser av kreativa arbeten i 

grupp. Tillit var i sin tur nödvändigt för att möjliggöra det kreativa samarbetet, då det gjorde det 

lättare att dela med sig av idéer och åsikter. Relationer kunde i sin tur bygga upp den tillit som 

krävdes för samarbetet, genom att bidra till en förståelse för andras perspektiv, något som även 

underlättade samarbetet i grupper med upplevd mångfald. 

 

 

Samarbete i grupp 

 

För respondenterna innebar samarbete att kunna sätta meningsskiljaktigheter åt sidan, men även 

att kunna kompromissa för att tillsammans nå ett gemensamt mål. Samarbete hade även en 

betydelsefull roll för återkoppling, mångfald och inkludering, vilket gjorde det viktigt för 

individens kreativitet. Ett välfungerande samarbete och ett positivt gruppklimat främjade även 

gruppmedlemmarnas kreativitet. För att uppnå ett positiv gruppklimat var det viktigt att 

medlemmarna var mottagliga och hade ett uppmuntrande förhållningssätt till kreativitet. En 

respondent ansåg dessutom att gruppen skulle ställa krav på medlemmarna att vara kreativa för 

att höja gruppens kreativitet, eftersom det bidrog till fler användbara perspektiv. Samtidigt 

upplevde en annan respondent att för höga krav ledde till press som hämmade kreativiteten. När 

alla hade samma förutsättningar till att bidra, kunde trivseln i gruppen öka, samtidigt som det 

minskade risken för att arbetsfördelningen upplevdes orättvis. Trivsel i gruppen gjorde det även 

lättare att ta del av andras perspektiv, vilket var gynnsamt för den individuella kreativiteten. 

Arbetsuppgifterna kunde i sin tur vara antingen självvalda efter intresse, eller tilldelade efter 

kompetens och det var därför viktigt att kunna kompromissa för att alla uppgifter skulle bli 

genomförda. 

 Samarbete bidrog även till idéernas genomförbarhet, en respondent exemplifierade detta med 

att ett rationellt perspektiv kunde balansera ut ett ohämmat kreativt perspektiv. Tillsammans 

kunde de två perspektiven skapa en kreativ, men samtidigt genomförbar idé. Däremot upplevde 

respondenten att det även var viktigt att kunna begränsa kreativiteten och tänka på kvalitén, före 

mängden av idéer. Därför var det viktigt att kunna samarbeta och kompromissa i grupper med 

mångfald, där risken fanns för att kreativiteten skenade iväg. Samarbete och kompromisser var 

särskilt viktiga om det fanns många starka viljor i gruppen och genom samarbete, kunde de 
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unika perspektiven som mångfald bidrog till, inspirera och ge möjligheten till nya lärdomar. 

Enligt en respondent var det däremot viktigt med gemensamma regler, oavsett gruppens 

mångfald. Trots utmaningarna, upplevdes mångfald bidra till en större variation tack vare 

medlemmarnas unika perspektiv och kompetenser. Samtidigt var det viktigt att vara medveten 

om sina egna begränsningar genom att visa hänsyn och mottaglighet för andras idéer. Hänsyn 

och mottaglighet ansågs vara viktiga för att kunna dra nytta av och komplettera varandras 

perspektiv. Samtidigt upplevde en respondent att gruppen bör vara medveten om att alla är unika 

och arbetar på olika sätt oavsett mångfald. 

 Däremot upplevdes det finnas en risk för att kreativiteten blev inskränkt och enkelspårig i 

grupper med låg mångfald, då medlemmarnas likheter inte bidrog till nya, utmanande 

perspektiv. Något respondenterna upplevde kunde öka risken för att förbättring av idéer kom i 

skymundan, vilket resulterade i en brist på idéer av hög kvalité, då deras kreativitet blev lidande 

vilket försämrade arbetets resultat. Det var därför viktigt att medvetandegöra gruppens 

begränsningar genom att utmana varandra till att tänka utanför ramarna och fokusera på hur 

arbetet utfördes. Ett förhållningssätt som kunde minska risken för att gruppen fastnade i ett 

tankespår, vilket i sin tur bidrog till att utveckla kreativiteten. En respondent ansåg däremot att 

alla uppgifter var unika och därför behövde unika tillvägagångssätt. De flesta av respondenterna 

var däremot överens om att mångfald bidrog positivt till gruppens kreativa förmåga och att 

utmanade perspektiv krävdes för att kreativiteten inte skulle stagnera. 

 Ett sätt att få ta del av andras perspektiv var återkoppling, som hade förmågan att ge gruppen 

inspiration genom ett utbyte av perspektiv, via exempelvis konstruktiv kritik. Samtidigt förde 

återkoppling med sig risker, exempelvis kunde kritik bana vägen för personliga påhopp mot 

individer och därför upplevde en respondent att det var viktigt med gemensamma regler. När 

det kom till negativ återkoppling ansåg en respondent att det kunde hjälpa denne att undvika 

misstag i framtiden. En annan upplevde att den först ledde till en känsla av tomhet men försökte 

sedan göra det bästa av situationen för att komma på nya lösningar. I värsta fall kunde kritik 

leda till förödande och långvariga konsekvenser för kreativiteten. 

 

För kritik ska ju vara så att man uppmuntras och blir bättre och utvecklas. [....] att 

man faktiskt ger nåt förslag på förbättring. [....] Jag tror att det är viktigt att man har 

[...] nåt typ av regelverk för hur man, kan och inte kan säga. Man kan ju inte säga 

‘men den här raden är skit’ [...] då är det bara påhopp. 

 

När kritik lades fram på ett konstruktivt sätt kunde den uppmuntra respondenterna till att 

utvecklas genom att förbättra sina idéer och arbetssätt. Kritikens mål ansågs därför vara att bidra 

till den individuella utvecklingen, vilket respondenterna upplevde var centralt för just 

konstruktiv kritik. En respondent upplevde till och med att det var viktigt att specificera vad 

som var bra, eller kunde förbättras, oavsett om det var kritik eller beröm. Positiv återkoppling 

bekräftade för respondenterna att deras insats uppskattades, vilket gjorde dem motiverade till att 

bidra och ta mer ansvar. Vissa respondenter upplevde till och med att återkoppling ökade tron 

på den egna kreativa förmågan, en respondent upplevde däremot att om återkopplingen endast 

var positiv, kunde det hämma produktiviteten tillfälligt, däremot gav bekvämligheten sedan vika 

för en vidgad kreativitet. Negativ återkoppling kunde däremot göra att de kände sig nerslagna, 

vilket gjorde att vissa respondenter tappade motivationen och tron på den egna förmågan. 

 

[...] tyvärr måste jag säga att negativ återkoppling inte får mig att vilja kämpa ännu 

hårdare, utan jag går ner i, alltså nån form av mini-depression om jag anser mig ha 

jobbat hårt på nånting och sedan så säger de ‘Ja men det där blev inte så bra.’ så 

känner jag mig ofta väldigt, väldigt vilsen. 

 

Den tappade tron ledde i sin tur till att de drog sig tillbaka och blev mer försiktiga till att uttrycka 

sig, rädslan för att göra fel gjorde att de endast gjorde vad de blev tillsagda och höll sig inom 
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ramarna. Oavsett situationen, var samtliga respondenter överens om att för mycket negativ 

återkoppling hade en negativ inverkan på såväl kreativiteten som arbetsinsatsen. Med andra ord 

var det viktigt att gruppen samarbetade genom att skapa gemensamma regler för kritik och på 

så vis skapa en miljö där återkoppling inte hade negativa effekter på andra. Samarbete kunde 

därmed bidra till gruppens idéutbyte och respondenternas kreativa utveckling, men även till 

idéers eller lösningars kvalitet. 

 

Det som främjar det är ju när det är en harmonisk miljö, att det är en trevlig miljö 

där alla kan tänka fritt och det är ingen som ska bestämma [...], nån som ska försöka 

bestämma och styra och ställa, det ska vara si det ska vara så. [...] så fritt är det inte 

i skolan tyvärr. 

 

Ett välfungerande samarbete, där alla fick bestämma, inspirerade även respondenterna, 

samtidigt som det gav dem möjligheten till att lära sig nya saker. Det krävdes även tillit för att 

gruppens kreativa samarbete skulle fungera och det var flera respondenter som upplevde det 

nödvändigt för att ens våga dela med sig av idéer till de andra i gruppen. 

 

 

Tillit och idéutbytet 
 

Tillit kunde definieras som modet att våga dela med sig av idéer och tankar till andra, men det 

innebar även att kunna lita på att andras intentioner var positiva och att de var mottagliga för 

ens tankar. För respondenterna var tillit byggt på två saker, ömsesidig respekt och förståelse för 

andras olikheter, men utöver dessa två, så gav tillit även upphov till det mod som krävdes för 

att våga dela med sig av idéer till gruppen. Därför upplevde de att tillit var en viktig del av 

arbetet. De flesta respondenterna talade även om tillit i samband med att känna sig inkluderad i 

gruppen, samtidigt påpekade en respondent att inkludering inte var lika viktigt för grupper som 

endast arbetade tillsammans under en kortare period. Vissa respondenter upplevde även att 

tilldelade uppgifter var ett tecken på att gruppen kände tillit gentemot dem och en respondent 

kände att detta förtroende var det enda som krävdes för att känna sig inkluderad. Utan detta 

förtroende, ansåg respondenten däremot att det inte fanns något att hämta i gruppen. 

Respondenterna upplevde även att förtroendet från gruppen gav dem en större frihet i arbetet 

eftersom det gav dem möjligheten att tänka själva och bestämma över sitt arbete, vilket även 

gjorde det mer variationsrikt. 

 Möjligheten att bestämma över sitt eget arbete gav dem även ett tillfälle till att prova nya 

tillvägagångssätt, vilket gjorde arbetet roligare att genomföra. Det gjorde det även lättare för 

dem att ta ut svängarna, vilket ökade arbetsmotivationen. Nya tillvägagångssätt kunde bland 

annat innebära att göra något utöver det man blivit tillsagd och att ta egna initiativ, vilket en 

respondent beskrev som ett tillfälle att utmana sig själv genom att ta sig an svårare uppgifter. 

Vid enklare uppgifter gjorde respondenterna endast vad de blivit tillsagda, medan uppgifter som 

krävde ett större ansvar upplevdes ha ett större behov av kreativitet för att kunna se problemet 

från olika perspektiv. Vid svåra problem, ansåg en respondent att det var möjligt att dra nytta av 

flera perspektiv samtidigt, vilka i sin tur bidrog till att lösa dem. Men det krävdes även, enligt 

en annan respondent, en gemensam förståelse för andras perspektiv för att finna de bästa 

lösningarna på eventuella problem. Just förmågan att sätta sig in i andras perspektiv var något 

som var essentiellt vid samarbeten med mångfald, men samtidigt upplevde respondenterna att 

det var utmanande att bygga upp tillit i dessa grupper. Det största hindret ansågs vara att det var 

tidskrävande att skapa sig en förståelse för andras perspektiv, en process som även blev svårare 

när medlemmar hade andra värderingar och prioriteringar. Därför var det, enligt en respondent, 

viktigt att ha överseende för idéer som utgick från andra kulturella kontexter. 

 

[...]om en från till exempel Singapore kommer med en strålande idé som inte är 
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matchande här, då är det ju inget fel på personen, för att den idén passar inte in här 

och så vidare. På så sätt ska man kunna ta hänsyn till att det skulle kunna funka 

bättre där och inte här [...] 

 

Genom att bygga upp en medvetenhet kring olikheter, kunde de därmed minska eventuella 

motsättningar, exempelvis i form av kulturkrockar. För att skapa tillit i gruppen, kunde 

medlemmarna även uppmuntra varandra till att delta i diskussioner där det lades lika stor tyngd 

på att uttrycka sig som att lyssna på andra. Ett tillvägagångssätt som även gav de mer 

tillbakadragna chansen att få delta. Den ökade tilliten bidrog sedan till att respondenterna kände 

mindre misstro för mottagandet av deras idéer, vilket var viktigt då misstro gjorde att de blev 

försiktiga och inte vågade dela med sig på grund av rädslan för att göra fel. Det var även viktigt 

att alla fick sina röster hörda för att ingen skulle känna sig förbisedd. Annars fanns risken att 

respondenternas kreativitet sattes åt sidan och att de inte gjorde mer än nödvändigt, för att kunna 

bli färdiga med arbetet så fort som möjligt. När gruppmedlemmarna hade brist på hänsyn och 

respekt för varandra kunde ett negativt gruppklimat uppstå, vilket upplevdes missgynna 

kreativiteten. Med andra ord var det, som en respondent ansåg, viktigare att kunna trivas i 

gruppen och inte endast fokusera på sitt eget arbete för att gynna gruppens och därmed 

individens kreativitet. 

 

[…] man har kul och kör en lek [...] man kan gå och skoja, trivs med kamraterna, att 

man har någonting gemensamt utifrån. Att man kan prata och starta en konversation 

utifrån arbetet, skapa en trygghet till varandra och därmed kommer det kreativitet. 

 

Därför kunde det vara viktigt att skapa en relation som sträckte sig utöver arbetet för att stärka 

tilliten, något som även kunde underlätta för medlemmarna att dela med sig av mer personliga 

erfarenheter. 

 

 

Relationer och gemensam förståelse  
 

Relationer bidrog till tilliten, men även till en förståelse för andras perspektiv, vilket gjorde det 

lättare att ta till vara på dem. Med andra ord kunde relationer ses som en föregångare till tillit, 

just för att många respondenter upplevde dem som nödvändiga för att bygga upp tilliten i 

gruppen. Relationer bidrog också till att underlätta samarbetet i grupper med mångfald, men 

även till en känsla av att vara inkluderad i gruppen. Att bygga upp relationer var något som 

skedde över tid, något som var tydligt i en respondents uttalande om att var lättare att dela med 

sig av människor denne arbetat med länge, tack vare en ökad känsla av tillit och trygghet. 

 

[…] med människor som man jobbat med länge så tycker jag att det är lättare att 

dela med sig av idéer och det handlar mycket om tillit också för att det är svårt att 

dela med sig av idéer med människor man inte riktigt litar på och känner sig trygg 

med. 

 

Detta gjorde relationer viktiga i grupper mångfald, då de överbryggade skillnaderna mellan 

gruppmedlemmarna. Det fanns däremot undantag, en respondent upplevde att de andra 

medlemmarna var mer mottagliga till dennes idéer i ett tidigt skede, innan de skapat sig en 

uppfattning om varandra. En annan respondent upplevde att det var lättare att komma med idéer 

i början av ett arbete, men generellt sett, upplevdes relationer vara viktiga för ett fungerande 

idéutbyte. Mer direkt bidrog relationer även till att återkoppling på ens egna idéer uppfattades 

vara välmenad, om det inte fanns en relation, kunde den däremot uppfattas som ett påhopp. 

Relationer kunde även göra det lättare att själv ge kritik, då en respondent endast gav kritik till 

personer denne kände. Därför var relationer viktiga för återkoppling, då respondenterna blev 
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defensiva när de upplevde att deras kreativa förmåga ifrågasattes. Vid de fall de kände att deras 

förmåga ifrågasattes, försökte vissa bevisa motsatsen, men på bekostnad av sin kreativitet, då 

fokus endast lades på att färdigställa arbetet. Relationer bidrog med andra ord till en ökad 

trygghetskänsla och tillit, som krävdes för att ge kritik, både i grupper med och utan mångfald. 

De kunde även till en ökad förståelse för andras perspektiv. Den gemensamma förståelsen var 

viktig då den bidrog till den förförståelse som krävdes för att utveckla varandras idéer, något 

som gjorde att vissa respondenter kände sig mer kreativa i grupper utan mångfald. Förförståelse 

kunde även bidra till ett mer effektivt och underlättat arbete då det blev färre motsättningar då 

medlemmarnas likheter underlättade samarbetet. 
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Diskussion 

 

Denna studies syfte är att kartlägga kreativitet utifrån individers upplevelser av begreppet, i 

relation till att arbeta i grupp, med avgränsning till områdena inkludering, mångfald och 

återkoppling. Syftet ligger även till grund för de frågor som respondenterna besvarat, där 

inkludering, mångfald och återkoppling utgör de specifika frågeområdena, i anknytning till 

deras kreativitet. I samband med analysen av respondenternas svar upptäcktes tre teman: tillit, 

relationer och samarbete. Teman som även upplevs vara betydelsefulla för individens kreativa 

förmåga och utveckling. Däremot upplevs det viktigt att först förstå synen på kreativitet, innan 

de tre temana diskuteras. Därför kommer diskussionen inledas med en jämförelse av 

respondenternas och forskarnas syn på kreativitet, följt av en fördjupning i de tre temana. 

 

 

Individuell kreativitet 
 

Vid en första anblick, är det möjligt att se likheter i hur respondenterna och forskarna definierar 

kreativitet. Exempelvis finns det likheter mellan respondenternas begrepp, mönsterbrytande och 

forskarnas, nyskapande (Ribot, hämtad från Nationalencyklopedin, 2016; Batey, 2012). 

Likheter som antyder att det finns begrepp inom de olika definitionerna på kreativitet som 

överensstämmer. Däremot går det att se en mer djupgående skillnad mellan Bateys studie, som 

pekar på att kreativitet ska resultera i något användbart och resultatet av respondenternas svar, 

som istället lägger vikten på själva utförandet av att göra någonting mönsterbrytande. 

Exempelvis beskriver respondenterna kreativitet utifrån möjligheten att få ta egna initiativ och 

att via personliga inspirationskällor, såsom känslor, prova på nya tillvägagångsätt, som bidrar 

till att de kan utveckla sin kreativitet. Ett förhållningssätt till kreativitet som antyder att de är 

mer måna om att få ut någonting personligt, som sträcker sig bortom resultatet, ur den kreativa 

processen, vilket även kan vara anledningen till att de lägger ett större fokus på utförandet. Med 

andra ord är respondenterna mer intresserade av resan, medan forskare istället lägger mer vikt 

på själva destinationen. Där en möjlig förklaring kan vara att det växande behovet hos företag 

lett till ett ökat allmänintresset för studier, vars fokus ligger på vad kreativitet leder till, då 

företag likaså är i behov av kreativa produkter och tjänster (Sok & O’Cass 2015). Skillnaden 

mellan Bateys (2012) studie och respondenternas resultat, pekar även på att forskare lägger 

mindre vikt på den emotionella aspekten av kreativitet, såsom känslor. Där en möjlig förklaring 

kan vara just bristen på psykologiska studier kring begreppet (Plucker et al., 2004), vilket i sin 

tur kan resultera i att delar av den individuella upplevelsen av kreativitet går förlorad. Det kan 

därför vara viktigt att förena de olika perspektiven, för att tillsammans skapa en mer komplett 

bild av kreativitet, som sträcker sig från, hur individer blir kreativa, fram till och med vad 

organisationer kan få ut av att låta sina anställda vara kreativa. 

Respondenterna associerar även kreativitet med en känsla av frihet, vilket beskrivs som en 

möjlighet till att få göra något de känner passion för, men även att själv få bestämma hur de når 

arbetsmålen. Exempelvis innebär frihet möjligheten att få vara kreativ genom att prova på nya 

tillvägagångssätt, vilket motverkar stagnation samtidigt som det underlättar arbetet, något som 

i sin tur leder till att öka deras arbetsmotivation och därigenom arbetsupplevelse. Ett förhållande 

som pekar på att det är kreativitet som föder motivation, vilket skiljer sig från Medeiros et al. 

(2014), som istället menar att det är motivation som föder kreativitet. Oavsett vilket förhållande 

motivation har med kreativitet, är det viktigt att hålla medarbetare motiverade och kreativa, då 

de båda kan bidra till deras arbetsupplevelse. För det finns nämligen forskning, vars resultat 

pekar på att anställdas effektivitet, välmående och känsla av självförverkligande ökar, när de får 

vara kreativa på sin arbetsplats (Eschleman et al., 2014; Sacchetti & Tortia, 2013). Trots att 

frihet är viktigt för många individer, finns det samtidigt respondenter som föredrar ett mer 

strukturerat och systematiskt arbete, med inplanerade kreativa moment. Skillnader i behov 
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mellan olika individer som pekar på att olika arbetssätt kan gynna olika individer. En syn som 

styrks av Sagiv et al. (2010), som lyfter fram vikten av att ha en arbetsstruktur som motsvarar 

individens behov och personliga preferenser. Att strukturerade individer, känner sig mer 

kreativa när de arbetar efter specifika instruktioner, medan mer intuitiva föredrar att arbeta utan 

instruktioner. Däremot är det viktigt att notera, att de respondenter som föredrar ett strukturerat 

arbete faktiskt valt det själva, vilket antyder att frihet även kan innebära möjligheten att själv få 

planera sitt arbete. Samtidigt lyfter Medeiros et al. (2014) fram att individer måste ha en 

möjlighet att gå utanför de givna ramarna vid behov, annars kan de ha en negativ inverkan på 

individens kreativitet. Därför kan det vara viktigt med att finna en balans mellan hög och låg 

struktur, en respondent upplever trots allt att för höga krav hämmar kreativiteten, medan andra 

istället upplever att för mycket frihet kan göra att kreativiteten blir mållös. Däremot kanske 

gränsen mellan frihet och struktur är individuell, vilket sätter krav på individen att själv avgör 

vart den bör sättas, för att på bästa sätt kunna dra nytta av sin egen och andras kreativitet. En 

respondent påpekar trots allt att alla är unika och har olika arbetssätt, vilket gör det viktigt att 

personliga preferenser inkluderas i valet av arbetssätt på en arbetsplats, för att organisationen 

bättre ska kunna främja individers kreativitet. Utöver friheten att själv kunna välja hur ens 

kreativa arbete utformas, upplever respondenterna att det även är viktigt med tillit, relationer 

och samarbete mellan individer, för att främja den individuella kreativiteten. 

 

 

Tillit och förmågan att dela med sig 

 

Ennen et al. (2015) definierar tillit som förmågan att lita på att andra kan ställa upp och bidra 

till det egna målet. En definition likt respondenternas syn på begreppet, att ha förmågan att lita 

på att andras intentioner är positiva. Intentioner som i sin tur resulterar i att de vågar dela med 

sig till andra, utan att känna rädslan för att de egna idéerna ska få ett negativt mottagande. Därför 

kan tillit vara extra viktigt vid återkoppling, dels för att våga dela med sig till andra, men även 

för att ha modet till att våga öppna upp sig för andras synpunkter. Behovet av tillit kan möjligtvis 

förklaras med att individers trygghet till den som ger återkoppling, inverkar på deras förmåga 

att våga göra sig sårbara och tillåta andra att bedöma deras arbetsinsats. En tolkning som även 

kan knytas an till respondenternas upplevda risk med återkoppling, att kritik kan resultera i 

personliga påhopp, vilket kan göra dem defensiva eller håglösa. Det kan därför vara viktigt att 

andras intentioner upplevs välmenande, något respondenterna anser är möjligt om de har en 

positiv relation till den som ger återkoppling. Med anledning av att relationer som är positiva 

upplevs bidra till att bygga upp den tillit som krävs för att de ska kunna våga öppna upp sig för 

andras synpunkter. Att ta emot kritik från någon de inte känner, ökar däremot risken för att 

respondenterna känner sig utsatta, vilket resulterar i att det blir svårt att bemöta kritiken på ett 

sätt som kan bidra till deras utveckling. Med andra ord kan relationer bidra till att skapa tillit, 

men det kan samtidigt vara så att det är just bristen på tillit i sig som gör det svårt att bilda 

relationer. Oavsett anledningen, pekar det på att det är lättare att ta till sig kritik när individer 

inte känner sig utsatta. Med andra ord kan mottagandet av kritik vara beroende av ens egen 

inställning och uppfattningen av andras intentioner, något som i sin tur kan påverkas av relation 

till den som ger kritiken. Det är samtidigt viktigt att kritiken läggs fram på ett välmenat sätt och 

är befogad (Baron, 1988; Nemeth et al., 2004). 

Mottagarens förmåga att dra nytta av kritiken kan också vara beroende av att individen förstår 

innebörden, vilket kräver att kritiken är motiverad och djupgående (Gibson & Mumford, 2013). 

Det kan även vara viktigt att andra har välmenande intentioner med sina synpunkter, eftersom 

att gruppmedlemmar som endast avfärdar deras idéer, gör att respondenterna tappar tron på den 

egna förmågan, vilket hämmar deras kreativa utveckling. Därför är det viktigt att synpunkterna 

uppfattas som förslag på förbättring, något respondenterna upplever är kärnan i konstruktiv 

kritik, men även målet med återkoppling överlag. En uppfattning i linje med Barons (1988) 

definition av konstruktiv kritik, att den bör framföras på ett välmenande sätt och vara utförlig, 
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men även ge förslag på förbättring. Just att ge välformulerad kritik går att se som ett sätt att 

uppmuntra individens kreativa utveckling, dels genom att visa intresse för idéer, men även 

genom att ge förslag på hur de kan förbättras. Respondenterna själva upplever även att 

uppmuntran är viktigt för att öka deras motivation till att bidra, vilket kan minska osäkerheten 

över hur andra kan komma att motta ens egna idéer. Med andra ord, kan uppmuntran leda till en 

större tillit mellan gruppmedlemmar, något som är viktigt, eftersom tillit kan öka deras 

tillfredsställelse av att vara medlem i en grupp, men även kvalitén på deras arbetsinsatser (Ennen 

et al., 2015). För respondenterna leder tillfredsställelse i kombination med engagemang till en 

ökad känsla av tillhörighet, något de upplever även ökar deras vilja till att bidra. En positiv 

inställning, som kan bero på att de blir mer måna om sitt eget bidrag och gruppens framsteg, när 

de upplever en ökad känsla av tillhörighet och därmed, inkludering. Pearce och Randel (2004) 

talar just om att tillhörighet, via personliga relationer mellan individer, är vad som utgör vad de 

kallar social inkludering. Det är samtidigt viktigt att kunna delta i beslutsfattande för att känna 

sig inkluderad (Mor-Barak & Cherin, 1998). Att uppmuntra gruppens medlemmar till att delta i 

diskussioner, är något respondenterna upplever skapar tillit, förutsatt att lika stor vikt läggs på 

att uttrycka sig som att lyssna på andra. Förutsättningar som även Heslin (2009) lyfter fram som 

meningsfullt för att gruppens kreativitet ska främjas, med förslaget om att gruppens medlemmar 

bör skriva ner idéer anonymt för att göra det möjligt för alla att delta i idégenereringen. Det är 

med andra ord viktigt att samtliga av gruppens medlemmar känner sig manade till att våga dela 

med sig av idéer för att gruppens och därmed individens kreativa förmåga ska utvecklas. 

Därför är det viktigt att arbeta med gemenskap och inkludering, som även gör det möjligt att 

överkomma hinder, såsom fördomar, som visat sig göra det svårt att skapa tillit mellan 

människor som skiljer sig från varandra (Chua et al., 2012). Ett hinder forskarna anser kan 

överkommas, om individer medvetandegör sina fördomar och deras inverkan på det egna 

beteendet. En syn som även delas av respondenterna, som upplever att det är viktigt att vara 

medveten om sina egna begränsningar när de arbetar i grupper med upplevd mångfald. Samtidigt 

kan det vara viktigt att vara medveten om möjliga begränsningar i andras tankesätt, för att bättre 

kunna bemöta dem. Just att bemöta individer som upplevs skilja sig, är ett viktigt steg i att bilda 

en förståelse och gemensam värdegrund med dem (Chua et al., 2012) och respondenterna själva 

upplever att tillit är en central del i samarbeten med mångfald. Samtidigt upplever 

respondenterna att det kan vara svårare att bygga upp tillit i grupper med upplevd mångfald, 

vilket även går att se i Dinesen och Sønderskovs (2015) studieresultat, som pekar på att 

individers tillit minskar i takt med att den upplevda mångfalden i ens omgivning ökar. Utöver 

tillit, är det även viktigt att det finns respekt och engagemang mellan gruppens medlemmar, 

något även Roberge och van Dick (2010) lyfter fram som förutsättningar som krävs för att kunna 

ta del av olika perspektiv. Tillit har med andra ord förmågan att möjliggöra fungerande 

samarbeten i grupper med mångfald, samtidigt som det även är viktigt att bli sedd och hörd för 

att kunna ta del av andras perspektiv. Förutsättningar som i sin tur bidrar till både gruppens såväl 

som individens kreativitet. För att kunna ta till sig andras perspektiv krävs även en förståelse för 

varandra, vilket relationer kan underlätta. Relationer definieras nämligen av respondenterna som 

en förståelse för andras perspektiv och är viktiga för att kunna skapa tillit. 

 

 

Relationers innebörd för individens kreativitet 
 

Att bygga upp förståelsen för andras perspektiv kan vara tidskrävande, samtidigt påpekar 

respondenterna att det är viktigt att kunna förstå andras perspektiv, speciellt i grupper med 

mångfald. Med anledning av, som en respondent påpekar, att gemensam förståelse för varandras 

perspektiv gör det lättare att ta tillvara på dem, vilket gör det möjligt att finna de bästa 

lösningarna på problem. Därför kan det vara viktigt att avsätta den tid som krävs och skapa 

relationer till varandra, eftersom mångfald kan bidra med flera nya perspektiv, som kan vara till 

hjälp för att lösa svårare problem (Leung et al., 2008). Enligt respondenterna, bidrar även 
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personliga relationer till arbetet, genom att öka trivseln, tryggheten och tilliten mellan gruppens 

medlemmar. Exempelvis bidrar relationer till att återkoppling uppfattas mer positiv, genom att 

respondenterna känner mer förtroende till den som ger kritiken. Kritik som uppfattas mer 

välmenande har även en större förmåga att bidra till respondenternas kreativa utveckling, en syn 

som delas av Baron (1988), medan Nemeth et al. (2004) tillägger att den dessutom bör vara 

befogad. Utöver detta, bidrar de även till idéutbytet, genom att göra det lättare att för 

respondenterna att dela med sig av sitt eget och ta del av andras perspektiv. 

Det är samtidigt viktigt att återkopplingen är balanserad, exempelvis upplever en respondent 

att det är lika viktigt att få höra vad som är bra, respektive dåligt, för att kunna utvecklas kreativt. 

En annan påpekar även att om den enda återkopplingen är positiv, kan kreativiteten hämmas 

tillfälligt. Däremot är alla överens om att för mycket negativ återkoppling, exempelvis i form av 

kritik, hämmar kreativiteten på längre sikt. Det kan även leda till att de drar sig undan på grund 

av rädslan för att göra fel. Följderna av för mycket kritik liknar det Baron (1988) talar om, att 

för mycket destruktiv kritik förstör tron på den egna förmågan. Samtidigt kan uppfattningen om 

vad som är destruktivt vara beroende av individens relation till, eller förståelse för den som ger 

kritiken. Respondenterna själva påpekar nämligen att relationer till gruppmedlemmar minskar 

risken för att kritik uppfattas som ett påhopp, tack vare den gemensamma förståelsen. Detta 

pekar på att den gemensamma förståelsen är viktig för att kunna ta till sig av kritik på rätt sätt, 

men respondenterna påpekar dessutom att den gör det lättare att våga ge kritik till andra. Att 

våga ge kritik till helt nya människor kan nämligen vara svårt, särskilt om gruppmedlemmar 

upplevs skilja sig från en själv. Ett hinder som kan vara kopplat till att individer har svårare att 

lita på människor som är olika dem (Dinesen & Sønderskov, 2015; Ennen et al., 2015). Därför 

kan det vara viktigt att skapa positiva relationer till varandra inom en grupp, via tillit, respekt 

och engagemang, tre komponenter som både respondenter och forskare (Roberge & van Dick, 

2010) anser är betydelsefulla för gruppens samarbetsförmåga. Däremot håller inte alla 

respondenter med om att relationer främjar idéutbytet, exempelvis upplever en respondent att 

det är lättare att vädra idéer i början av ett arbete, där en möjlig förklaring kan vara att individens 

roll kanske inte alltid motsvarar dennes behov. En bra relation behöver nämligen inte innebära 

att gruppen tror på individens kreativa förmåga, likaså kan en negativ relation leda till att de 

utesluts ur den kreativa processen. Därför kan det vara viktigt att få det stöd som krävs för att 

känna sig inkluderad (O’Brien et al. 2015), men även att ha möjligheter till att påverka sitt eget 

arbete (Mor-Barak & Cherin, 1998). Kreativiteten kan även främjas av en ledare vars 

ledarskapsstil främjar positiva relationer, som skapar en trygg miljö, där individer vågar dela 

med sig till andra (Carmeli, Reiter-Palmon & Ziv, 2010). Det kan även vara viktigt att få 

uppmuntran, något respondenterna upplever är viktigt för att främja deras kreativitet i 

grupparbeten. 

Samtidigt är relationer inte alltid nödvändiga, exempelvis lyfter en respondent fram att 

inkludering inte är lika viktigt om arbetet sker under en kortare period. Ett resonemang som kan 

kopplas till Mayer och Mussweiler (2011), vars studie pekar på att individers kreativa förmåga 

inte nödvändigtvis är beroende av att det finns starka relationer mellan gruppmedlemmar. 

Samtidigt förutsätter detta att idéer inte behöver delas öppet, samtidigt som individer istället 

sökte inspiration utanför gruppen. Med andra ord, är relationer inte nödvändiga när individen 

inte behöver förlita sig på eller förhålla sig till andra gruppmedlemmar, vilket kan vara gynnsamt 

i större grupper, där en studie visat att det är svårare att bilda relationer. Forskarna lyfter 

samtidigt fram att bristen på relationer kan leda till att gruppmedlemmar skapar negativa 

beteenden, då de blir mindre måna om följderna av sina handlingar (Aubé et al., 2011). Att 

respondenterna tappar viljan till att bidra på grund av för mycket negativ återkoppling kan även 

det ses som en form av negativt beteende. Däremot skiljer sig anledningen bakom de negativa 

beteendena, som Aubé et al. (2011) förklarar utifrån att medlemmar helt enkelt inte bryr sig om 

konsekvenserna av sitt handlande, medan respondenterna istället baserar sin anledning på att de 

inte tror sig kunna bidra. Vad de båda har gemensamt är däremot att det är viktigt att 

uppmärksamma de individuella bidragen, dels så att individer inte tappar tron eller intresset, 



18 

 

men även för att försäkra sig om att alla faktiskt bidrar. Med andra ord kan det vara viktigt att 

skapa relationer som bygger på tillit, för att kunna samarbeta och få fram genomförbara idéer. 

 

 

Samarbete - förutsättningen för den kreativa utvecklingen 

 

För respondenterna utgår samarbetet från att gruppen har ett positivt gruppklimat, där 

medlemmars kreativitet uppmuntras, men även att de är mottagliga för varandras förslag. Ett 

synsätt likt Sacchetti och Tortias (2013), som menar att organisationer bör uppmuntra anställda 

till att dela med sig, för att skapa en positiv atmosfär som främjar deras kreativitet. Samtidigt 

som gruppens medlemmar uppmuntras till kreativitet, upplever respondenterna att alla bör ha 

samma förutsättningar till att bidra med idéer för att individens, såväl som gruppens kreativitet 

ska gynnas. Specifikt lyfter en respondent fram vikten av att få sin röst hörd och att kunna 

kompromissa, för att alla ska kunna samarbeta och bidra till idéutbytet. Respondenternas syn 

delas delvis med Heslin (2009), som anser att gruppens kreativitet ökar när alla har möjligheten 

till att dela med sig av sina idéer. Samtidigt kan det vara viktigt att visa hänsyn till andras idéer, 

speciellt vid återkoppling, eftersom kritik kan uppfattas som ett personligt påhopp. Om kritiken 

inte läggs fram på ett positivt sätt, kan det resultera i att samarbetet försvåras mellan individen 

och den som ger kritiken (Baron, 1988). En känslig situation, som enligt en respondent kräver 

gemensamma regler, för att minimera risken för påhopp, medan en annan poängterar vikten av 

att ha gemensamma regler, i grupper överlag, för att kunna uppnå ett fungerande samarbete. 

Samtidigt kan samarbetsförmågan påverkas av gruppens uppbyggnad, exempelvis kan gruppens 

storlek, eller mångfald båda ha en inverkan på hur väl samarbetet och därmed idéutbyte 

fungerar. Exempelvis kan en grupp som är för stor göra det svårt att få sin röst hörd, vilket är 

skälet till att respondenterna föredrar mindre grupper. Möjligheten till att dela med sig, upplever 

en respondent underlättar samarbetet i gruppen, vilket kan jämföras med Mor-Barak och Cherins 

(1998) definition av inkludering, som innefattar möjligheten till att delta i och påverka arbetets 

processer. Ett förhållande som pekar på att en mindre grupp är gynnsam för individens känsla 

av inkludering. Respondenterna själva påpekar även att känslan av inkludering bidrar till 

gruppens samarbetsförmåga, då inkludering ger alla medlemmar samma förutsättningar till att 

bidra, något som även leder till en ökad trivsel i gruppen, vilket i sin tur gynnar kreativiteten. 

Att låta allas röster bli hörda, gör det även lättare att ta tillvara på fler perspektiv, vilket en 

respondent upplever är viktigt för att kunna skapa genomförbara idéer. Respondenten lyfter 

exempelvis fram att ett ohämmat kreativt perspektiv, i kombination med ett realistiskt 

perspektiv, kan komplettera och ge balans till varandra. 

Samtidigt krävs det att gruppens medlemmar har en förståelse för varandras perspektiv för 

att det ska vara möjligt att kunna kombinera varandras idéer. Av den anledningen upplever vissa 

respondenter att kombinationen av idéer är lättare i grupper med låg mångfald, då 

gruppmedlemmarnas likheter bidrar till en förförståelse för varandras perspektiv, en uppfattning 

som även har stöd i den tidigare forskningen (Harvey, 2013). Att det blir lättare att kombinera 

idéer med människor som upplevs lika, kan även vara en förklaring till varför vissa respondenter 

känner sig mer kreativa i grupper utan mångfald. Samtidigt finns det respondenter som upplever 

sig mer kreativa i grupper med mångfald och en respondent upplever dessutom att grupper utan 

mångfald löper en större risk för att bli enkelspåriga i sitt tankesätt. Enkelspårigheten anses vara 

en följd av bristen på utmanande perspektiv, vilket gör det svårare att realisera idéers fulla 

potential. Enligt respondenterna kan bristen på nya perspektiv även leda till att förbättring och 

vidareutveckling av idéer hamnar i skymundan, vilket försämrar kvalitén på resultatet. Därför 

kan det vara viktigt att kunna tänka kritiskt gentemot andras kreativa alster, vilket även är ett 

sätt att ta del av andras perspektiv. En respondent anser även att gruppen bör ställa krav på att 

alla ska vara kreativa, för att på så vis bidra med fler perspektiv. En annan påpekar i sin tur 

vikten av att utmana varandra till att tänka utanför ramarna, men även på arbetets utförande. 

Med andra ord kan gruppens kreativitet dra nytta av att det finns fler perspektiv, vilket även 
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lyfts fram av Leung et al. (2008), vars studie visar att just mångfald kan bidra till att lösa svårare 

problem via fler unika perspektiv. Samtidigt kan bristen på skiljande perspektiv vara gynnsamt 

för gruppens samarbetsförmåga, då likheterna mellan medlemmarna leder till att det bildas färre 

motsättningar. Harvey (2013) lyfter själv fram att det är just medlemmars olikheter som gör det 

svårare att skapa ett fungerande idéutbyte, eftersom skiljande perspektiv gör det svårare att bilda 

positiva relationer, vilket försvårar samarbetet. En svårighet som även lyfts fram av 

respondenterna, som menar att det är tidskrävande att skapa sig en förståelse för skiljande 

perspektiv, men trots svårigheterna, upplever respondenterna att det är viktigt. 

Utöver gemensam förståelse, anser de även att det krävs en öppenhet gentemot andra kulturer 

för att möjliggöra samarbetet. En syn som även går att koppla till Chua et al. (2012), vars studie 

visar att det är viktigt att överkomma sina egna fördomar för att kunna samarbeta med andra. 

Genom att överkomma potentiella hinder kan gruppens kreativa samarbete fungera, även i 

grupper med mångfald, men det finns samtidigt en oro över att kreativiteten kan skena iväg när 

det finns en stor mängd olika perspektiv. Därför kan det, som respondenterna upplever, vara 

viktigt att kompromissa i grupper med mångfald, något som upplevs extra viktigt när det finns 

starka viljor. Exempelvis kan det krävas en kompromiss mellan någon som gillar att planera och 

någon som arbetar spontant för arbetet ska gå framåt, vilket även kan ses som ett sätt att bemöta 

skillnader i perspektiv och värderingar halvvägs. Samtidigt kan det vara värt att spekulera i 

varför respondenterna upplever det svårt att kombinera idéer vid hög upplevd mångfald, det 

finns trots allt alltid någon skillnad mellan gruppmedlemmar, oavsett om dessa upplevs inverka 

på samarbetet eller inte. Kanske är det inte mångfald i sig, utan individens oförmåga att dra nytta 

av mångfalden, som hämmar arbetet? Exempelvis talar respondenterna om att det blir svårare 

att sätta sig in i andras perspektiv när de utgår från olika premisser, såsom värderingar och 

prioriteringar, men det kan även vara just bristen på hänsyn och förståelse som gör det svårt. 

Det kan även vara så att mångfald finns, men att de skillnader den bidrar med är så små och 

obetydliga att de inte har en inverkan på samarbetsförmågan. Samarbete kan därmed ses som 

det klister som för samman gruppens kreativa förmågor till ett slutresultat av hög kvalité, tack 

vare att allas perspektiv kan användas på bästa möjliga sätt, oavsett gruppmedlemmarnas 

olikheter. 

 

 

Slutsats 

 

Kreativitet är en process, som går ut på att skapa eller göra något mönsterbrytande och 

nyskapande, som leder till någonting genomförbart och användbart. Den bakomliggande 

anledningen till att vara kreativ kan skilja sig från individ till individ, vilket gör kreativitet till 

något personligt som formas utefter individuella preferenser, men även utefter behovet och 

målet med att vara kreativ. För att kunna vara kreativ krävs det att individer kan dra nytta av 

olika inspirationskällor, exempelvis inre källor, såsom ens egna känslor, men även yttre, såsom 

andras perspektiv. Att få möjligheten att ta del av andras perspektiv kan ske när de arbetar 

tillsammans med andra i en grupp, där de under rätt förutsättningar, kan dra nytta av andras 

perspektiv för att utveckla sin egen kreativitet. Samtidigt krävs det att gruppen har ett fungerande 

samarbete, där medlemmar uppmuntras kreativt och vågar dela med sig till andra, vilket kräver 

att de känner tillit till gruppen. För att bygga upp tillit mellan gruppens medlemmar, är det därför 

viktigt att de bildar relationer till varandra, relationer som bidrar till en förståelse för andras 

perspektiv, som i sin tur leder till just tillit. 

Tillit, utgör i sin tur en central del för känslan av inkludering, samtidigt som det är viktigt att 

gruppen kan samarbeta för att kunna uppnå inkludering. Samarbete bidrar till gruppens 

inkludering, genom att ge alla samma möjligheter till att delta i diskussioner, men även samma 

förutsättningar till att bidra till arbetet. Inkluderingen kan även gynnas om gruppens medlemmar 

har en relation till varandra, vilket bidrar till en förståelse för andras perspektiv, som i sin tur 

leder till en känsla av tillhörighet. Förståelsen för andras perspektiv är även gynnsamt för 
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grupper med mångfald, då den underlättar samarbetet med människor som skiljer sig från en 

själv, samtidigt kräver samarbete en öppenhet för andras olikheter för att kunna fungera. Att 

kunna samarbeta är även viktigt för att möjliggöra återkoppling i grupper, eftersom det krävs att 

medlemmar är villiga att lyssna på vad andra har att säga, för att kunna dra nytta av andras 

synpunkter. Återkoppling behöver även tillit, för att individer ska våga dela med sig av sina 

idéer till andra, samtidigt som relationer även är nödvändiga för att inte gå miste om innebörden 

i andras synpunkter och intentioner. Tillit, relationer och samarbete kan därför ses som minst 

lika viktiga, om inte mer betydelsefulla än inkludering, återkoppling och mångfald. Med 

anledning av att de sistnämnda områdena förutsätter att de förstnämnda temana finns om de ska 

vara till nytta för individers kreativitet. Med andra ord utgör tillit, relationer och samarbete 

medierande faktorer mellan inkludering, mångfald och återkoppling och tillsammans möjliggör 

de individens kreativa utveckling i grupp. 

 

 

Brister och förslag på vidare forskning 

 

I och med att studien begränsas till målgruppen unga vuxna, kan det medföra att resultaten är 

svåra att applicera på en bredare målgrupp, vilket kan inverka på deras tillämpbarhet. Däremot 

är det just unga vuxna som kommer utgöra framtidens arbetskraft. Det bidrar till att legitimera 

studiens relevans, eftersom den ger en insyn i hur den kommande arbetskraften upplever 

kreativitet. Samtidigt har kvalitativ forskning inte målet att bidra med resultat som är 

generaliserbara, vilket gör att kvalitativa studier bättre lämpar sig som förstudier till kvantitativ 

forskning. När det kommer till forskningsfrågorna upplevs de vara besvarade, däremot kan de 

ses som väldigt övergripande, vilket gör det svårt att göra specifika fynd inom ett så brett område 

som kreativitet. En begränsning som även upplevs finnas i intervjuguiden, exempelvis 

uppfattades vissa frågor vara breda, då vissa svar inte direkt motsvarade frågans innebörd. 

Samtidigt krävs en viss öppenhet i kvalitativa frågor för att komma närmare den individuella 

upplevelsen, men även för att undvika ledande frågor. Trots frågornas öppenhet kunde 

intervjuguiden bearbetats ytterligare med mer specifika frågor, för att få fram fler betydelsefulla 

svar. Det kan även ha funnits situationer där intervjuaren inte bett respondenterna att fördjupa 

sina svar, i tron om att svaren var tillräckliga för stunden. Det är samtidigt viktigt att nämna att 

en intervju utgick från en äldre version av intervjuguiden, som i jämförelse med resterande 

respondenters tolkningar, upplevdes vara densamma. 

 Eftersom denna studie utgick från hur återkoppling, inkludering och mångfald bidrog till 

individens kreativitet, kan ett intressant komplement vara att studera när, eller i vilka situationer, 

kreativiteten gynnar individen. Ett annat förslag är att mer ingående studera sambandet mellan 

kreativitet och de tre temana, tillit, relationer och samarbete, men även hur de enskilt kan inverka 

på den individuella kreativiteten. Studier som även kan bidra till en ökad förståelse för individers 

kreativa behov, något som kan främja organisationen, då möjligheten att få vara kreativ har visat 

sig främja de anställdas välmående, effektivitet och känsla av självförverkligande (Eschleman 

et al., 2014; Sacchetti & Tortia, 2013). Något som även kan minska risken för att de sjukskriver 

sig eller slutar. De kan även utgöra en språngbräda för att bättre förstå individens behov i relation 

till de organisatoriska behoven. I och med att organisationen får tillgång till ökad kunskap om 

individers behov, kan den bättre anpassa arbetet efter dessa, vilket på sikt kan bidra med fördelar 

för individen, såväl som organisationen. Individen får på så vis möjligheten till att utveckla sin 

kreativa förmåga och trivs därmed bättre på arbetsplatsen. Organisationen får i sin tur anställda 

som tack vare sin trivsel, arbetar hårdare och kommer med fler, kreativa lösningar. 
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Appendix 

 

I bilagan som följer kommer frågorna som respondenterna besvarat att framföras i den ordning 

som de även ställts till samtliga respondenter. Frågeformuläret är indelat i tre delar: den första 

delen berör respondenternas upplevelser av tidigare arbeten i grupp, medan den andra delen 

berör deras upplevelse av kreativitet i arbetet kopplat till grupp, till sist berör den sista och tredje 

delen de tre utvalda faktorerna i grupparbeten: återkoppling, inkludering och mångfald relation 

till kreativitet. 

 

 

Del 1 

 

1. Berätta kort om dig själv, tidigare utbildning och arbeten. 

a. Har din utbildning samt arbete inneburit många grupparbeten? 

2. Beskriv ett grupparbete du genomfört, vilka typer av arbetsuppgifter, antal 

medlemmar? 

3. Berätta om hur ni tillsammans utförde denna uppgift. 

4. Hur såg arbetsfördelningen ut i det grupparbete du beskrivit? 

5. Vilka uppgifter fick du genomföra, valde du dessa själv eller blev de tilldelade? 

6. Vilken roll brukar du inta i grupparbeten? 

 

 

Del 2 

 

1. Vad innebär kreativitet för dig, både allmänt och utifrån den uppgift du nämnt? 

2. Hur skapas din kreativitet? 

3. Vad får dig att känna kreativitet? 

4. Hur uttrycks din kreativitet? 

5. Hur håller du din kreativitet vid liv? 

6. Behövs kreativitet i ditt arbete? När, hur? Är det en för- eller nackdel att vara kreativ i 

ditt arbete? 

7. När du arbetar i grupp, bidrar kreativitet till: 

a. Kvalitén på din arbetsinsats? (Om ja: Hur? - Om nej: Varför inte?) 

b. Din produktivitet? (Om ja: Hur? - Om nej: Varför inte?) 

c. Din förmåga att uppnå mål? (Om ja: Hur? - Om nej: Varför inte?) 

8. Vilka gruppsituationer (Exempel från respondent) främjar respektive hämmar din 

kreativitet? 

9. Bidrar andra människor i grupp till din kreativitet? (Om ja: Hur? – Om nej: Varför?) 

10. Bidrar du till andras gruppmedlemmars kreativitet? (Om ja: Hur? – Om nej: Varför?) 

11. I vilka gruppsituationer är det lättast respektive svårast att uppnå ett kreativt utbyte? 

 

 

Del 3 

 

1. Om du tänker på en perfekt/bra grupp – kan du beskriva den? Antal personer, 

sammanhållning, arbetsfördelning och liknande. 

2. Om du tänker på en grupp som är motsatsen till perfekt - kan du beskriva den? 

3. Vad får dig att känna dig inkluderad i en grupp? 

4. Är det viktigt för dig att känna dig inkluderad i en grupp? 

5. Bidrar det till din förmåga att dela med dig av dina idéer och kreativa tankar? 

6. Vad mer är viktigt för att du ska vilja yttra dina tankar och idéer i en arbetsgrupp? 
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7. Hur påverkas du av positiv samt negativ återkoppling? 

a. Är detta något som påverkar din kreativitet, i så fall, hur? 

8. Har du själv tidigare varit med i en grupp du upplevde hade hög respektive låg 

mångfald? Vilka typer av människor var med? Vad hade de för utbildning? Bakgrund? 

9. Vilken typ av grupp är du mest kreativ i, en med grupp med låg eller hög mångfald? 

Utgå från exemplen du precis beskrev. 

10. Vad tror du är viktigt att tänka på för en grupp med hög respektive låg mångfald? 

 


