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Sammandrag 
 
Forskning om teamarbete har bedrivits sedan mitten av förra seklet och detta arbetssätt har blivit 

relativt vanligt på de flesta arbetsplatser idag. Tidigare studier har påvisat att heterogena team har 

bättre förutsättningar än homogena team att lyckas producera kreativa idéer och lösningar. Detta är av 

stor vikt eftersom kreativitet bidrar starkt till innovationsförmågan som företag behöver för att 

utvecklas och överleva i dagens konkurrensutsatta klimat. Dock finns det få studier som beskriver vad 

som pågår inom team när de är kreativa. Därför ämnar vi beskriva hur arbetsprocessen ser ut i ett 

heterogent team som arbetar i en miljö som kräver att medlemmarna inte är rädda för att testa nya 

idéer. Syftet är således att beskriva hur teamet drar nytta av heterogeniteten för att producera kreativa 

lösningar. Detta åstadkommer vi genom att göra en fallstudie på ett forskningsteam som arbetar i en 

kontext med många okända parametrar. Det framgick tydligt att medlemmarnas olikheter i expertis 

gynnade den kreativa processen och hjälpte teamet att se möjligheter som de skulle missat om de hade 

samma expertis. Genom att analysera problem utifrån sina olika spetskompetenser, och med stöd från 

en handledare som uppmanar till att våga bemästra det okända, lyckas teamet skapa en bred 

kunskapsbank som de personligen anser gynnar teamets kreativa förmåga.  
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1 Inledning 
Det går i dagens samhälle inte att komma runt det faktum att företag ständigt behöver vinna 

konkurrensfördelar och prestera bättre än sina konkurrenter. Det är troligtvis ingen nyhet att 

konkurrensen mellan olika aktörer på den svenska marknaden har ökat. Att det kan förklaras av 

att antalet nya företag har blivit fler samtidigt som marknader förändras är inte heller speciellt 

kontroversiellt (Nya Affärer, 2014; Riksbanken, 2014). Därför är det fortfarande relevant att 

förstå hur organisationer kan agera för att bli bäst på marknaden. Många organisationer försöker 

åstadkomma detta genom att vara kontinuerligt innovativa och en stor del av 

innovationsförmågan sägs vara starkt beroende av förmågan att vara kreativ (Tidd & Bessant, 

2009). Denna förmåga gynnas i sin tur av mångfald och oliktänkande (Harrison, 2007). Utifrån 

detta är det inte svårt att förstå varför många av dagens arbetsplatser består av team som är en 

sammansättning av personer med olika bakgrund, kompetens och utbildning. Mångfald kan yttra 

sig på flera olika sätt och den allmänna inställningen tycks vara att olikheter är bra för teamet, 

kreativiteten och följaktligen också för organisationen (Cirella et al., 2014). 

1.1 Bakgrund 

Teamarbete är ett modernt arbetssätt som influerar de flesta arbetsplatser idag, dock är det ingen 

ny trend. Forskning om team, enligt dagens definition, och deras för- och nackdelar har bedrivits 

sedan mitten på 1900-talet (Bush & Hattery, 1956; Williges et al., 1966; New, 1968). 

Forskningen kring team har mestadels fokuserat på vilka parametrar som är viktiga för att skapa 

effektiva team. Det råder i dagsläget generell konsensus om att det är ledarskap och 

teamsammansättning som spelar den viktigaste rollen (Hackman 2002; Somech, 2006; Smith, 

1971). 

  
Team kan kategoriseras på flera olika sätt, exempelvis som homogena och heterogena team. 

Heterogena team innebär att teammedlemmarna skiljer sig åt vad gäller exempelvis kompetens 

och utbildning. Sådana team sätts oftast samman för att ge bättre resultat och berika 

beslutsprocessen (Berlin & Kastberg, 2011). Det har påvisats att team som är heterogena vad 

gäller expertis lyckas skapa en större kunskapsbank (Mcfadyen & Cannella, 2004; Taylor & 

Greve, 2006; Chang, 2008). På så vis kan teammedlemmarna få tillgång till mer information än 

vid individuellt arbete och därigenom blir kreativiteten högre på individnivå (Xu et al., 2014). 
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Dessutom tillförs fler perspektiv i arbetet när teamets ackumulerade kunskap är större, vilket 

anses gynna även den totala kreativiteten (Shin & Zhou, 2007).  

  

Dock har det påvisats att kontexten som teamet befinner sig i till stor del är avgörande för om 

medlemmarna kan utnyttja sina olikheter (Njistad & Paulus, 2003). Förutom detta anses 

informationsspridning vara essentiellt för den kreativa förmågan hos heterogena team. 

Teammedlemmarna måste kunna förstå och tolka den information som tillförs i och med fler 

expertiser, annars går denna fördel till spillo. Kreativitet är således inget som uppstår bara för att 

ett team består av medlemmar med olika typer av expertis, utan kunskapsdelning mellan 

medlemmarna måste fungera för att de kreativa fördelarna ska fångas upp (Shin & Zhou, 2007). 

  
Forskningsläget påvisar således att teamarbete fortfarande är ett högst relevant arbetssätt, 

framförallt då det kan bidra med till ökad kreativitet. Tidigare forskning har även påvisat att 

mångfald är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till teamkreativitet. Som tidigare 

nämnt är detta en viktig del av innovationsskapandet och är således kritiskt för organisationer 

som vill vinna konkurrensfördelar (Paulus & Nijstad, 2003; Cirella et al., 2014; Tidd & Bessant, 

2009). Heterogena team kan alltså bidra till ökad kreativitet om de verkar i en uppmuntrande 

kontext samt lyckas med informations- och kunskapsdelning mellan medlemmarna. 

  
Cirella et al. (2014) genomförde en omfattande undersökning av tidigare forskning rörande 

kreativa team och konstaterade att majoriteten har studerat team och dess processer ur ett 

perspektiv som behandlar teamets arbete som en rad av statiska delmoment, det vill säga att 

teamets kreativa arbetsprocess består av delar som avlöser varandra på ett linjärt vis. Författarna 

påvisar dock att teamets utveckling och arbete inte är statiskt utan snarare en dynamisk process 

där de olika momenten hänger samman på ett sätt som ännu inte utforskats tillräckligt. Cirella et 

al. (2014) beskriver kreativa team som en “svart låda” där organisationen sätter in kända faktorer 

för att få ut ett önskat resultat. Dock menar författarna att omvandlingen av input till output, det 

vill säga teamets kreativa arbete, inte är tillräckligt studerat och behöver utforskas ytterligare. 

  
Vi har med grund i detta undersökt vad som sker inom ett team under kreativitetsprocessen och 

hur teamet faktiskt arbetar när de är kreativa. I och med den ökande mångfalden i samhället, i 
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detta fall vad gäller expertis, är det viktigt att förstå hur det heterogena teamet arbetar i praktiken. 

Detta för att kunna lära av teamets erfarenheter angående hur de drar nytta av sin mångfald för 

att uppnå de kreativa fördelarna. Genom heterogenitet kan team således uppnå högre kreativitet, 

som är en del av innovationsförmågan, vilket är av intresse för dagens organisationer eftersom 

det, som tidigare nämnt, ger konkurrensfördelar (Harrison, 2007; Somech, 2006).  

 

Således blir det relevant, både praktiskt och teoretiskt, att undersöka ett heterogent team som 

arbetar i en kontext som kräver att teamet är kreativt i sitt dagliga arbete. Vi har genomfört en 

fallstudie på ett forskningsteam där medlemmarna har olika spetskompetenser och arbetar i en 

miljö med många okända parametrar vilket fordrar att teamet är ständigt kreativa i sin 

arbetsprocess för att kunna göra framsteg.  

1.2 Frågeställning 

Hur kan det heterogena teamet dra nytta av medlemmarnas diversifierade spetskompetenser för 

att uppnå kreativitet i sin arbetsprocess? 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att beskriva hur arbetsprocessen inom ett heterogent team ser ut, hur 

kunskapsdelning sker och hur de övervinner eventuella kommunikationssvårigheter. För att 

uppnå det har vi valt att studera ett forskningsteam och vi har för avsikt att beskriva hur 

medlemmarna drar nytta av sina olika spetskompetenser för att vara kreativa. Vi ämnar studera 

kreativiteten som en dynamisk process för att få en bild av vad som sker inom teamet under 

arbetets gång.  

1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till att omfatta ett (1) team, på grund av tidsbegränsningen. Teamet består 

av forskare vars arbete kretsar kring experimentell forskning och bioinformatisk analys. 

Teammedlemmarna har olika spetskompetenser inom ämnet för biologi men de kommer också 

från olika länder, således finns mångfald både gällande expertis och kulturell bakgrund. Vi har 

lagt fokus på expertis och kommer inte ta in den kulturella aspekten i analysen av 

arbetsprocessen. Dock har tidigare forskning av exempelvis Stahl et al. (2010) påvisat att 
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kulturell mångfald också kan verka positivt på kreativiteten, således kan detta ha påverkat vårt 

team och därmed vårt resultat. Vidare är studien avgränsad till att behandla vad som pågår inom 

teamet ur teammedlemmarnas perspektiv, då tidigare forskning påvisat att det behövs mer studier 

om vad som sker inom teamet när de är kreativa (Cirella et al., 2014). Vi kommer således inte att 

studera huruvida teamet faktiskt är kreativt eller mäta dess kreativitet, vår undersökning syftar 

istället till att studera hur teamet arbetar och applicerar sina olika spetskompetenser vid upplevd 

kreativitet.  

2 Teori 
Cirella et al. (2014) har systematiskt granskat forskningen och således gjort en genomgång av 

litteraturen kring kreativa team och därigenom sammanfattat studierna inom fältet. Författarna 

har ett extensivt underlag, deras studie baseras på 167 olika artiklar om teamkreativitet, vilket 

innebär att vi kan utgå från författarnas teorier i denna studie. Författarna har även sammanställt 

modeller för att förklara sambandet mellan organisationen och teamet i förhållande till 

teamkreativitet. Vi kommer använda en av dessa modeller i analysen av det heterogena teamet 

och dess arbetsprocess. 

  
I den här studien använder vi Cirella et al. (2014) definition av kreativitet, vilken är: “kreativitet 

är teamets försök att skapa något nytt som organisationen kan utnyttja för att förbättra sina 

produkter, processer eller kontext för att få konkurrensfördelar, en bättre resursallokering eller 

för att utveckla medarbetarnas välmående”. 

2.1 Makro och mikrosociala system 

Cirella et al. (2014)  beskriver kreativa team som komplexa, anpassningsbara mikro-enheter som 

påverkas av såväl det makrosociala systemet som sina inre färdigheter. Med det makrosociala 

systemet menas det organisatoriska klimatet som teamet verkar inom. I figur 1 illustreras hur det 

makrosociala systemet påverkar det kreativa teamets effektivitet. Figuren visar att teamen 

influeras starkt av organisationens kultur och miljö. Det innebär att en organisation skapar 

förutsättningarna för kreativitet med hjälp av till exempel normer och kultur. 
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 Figur 1. Relationen mellan makro- och mikrosociala systemen Källa: Cirella et al.,2014: bearbetad. 

 

Det mikrosociala systemet i figur 1 visar hur teamets egenskaper och beteenden kan påverka 

idéutveckling och kreativitet. Fokus ligger på vilka egenskaper och beteenden teammedlemmar 

bör ha för att kunna påverka teamet samt hur interaktionen mellan teamets medlemmar påverkar 

teamet i sig. Figur 1 visar också att input i form av exempelvis teamets sammansättning och 

ledarskapsstil påverkar det kreativa teamet, vilket tidigare forskning av såväl Hackman (2002) 

som Somech (2006) påtalat. 

  
De makro- och mikrosociala systemen tycks överlappa varandra i flera olika stadier av teamets 

process, från input till “team creativity” och studier om denna överlappning anses kunna bidra 

med viktig kunskap till organisationen som helhet (Cirella et al. 2014). Vår studie syftar till att 

utforska vad som sker inom teamet under kreativitetsprocessen. Det vill säga, det markerade 

området i figur 1. 

2.2 Modell för kreativitetsprocessen 

När det kommer till problemlösning eller idégenerering anser Mumford et al. (2009) att 

kreativitetprocessen genomgår vissa faser (se figur 2) som dock inte alltid följer ett linjärt 

mönster. Författarna menar att ibland kan processen snarare se ut som ett kontinuum av loopar, 

vilket innebär att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till kreativitetsmodellen i figur 2. 

Cirella et al. (2014) menar även att teamens kreativa utveckling går igenom två övergripande 
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stadier som påverkar såväl teamets kognition som deras känslomässiga tillstånd. I det första 

stadiet, ”divergent thinking”, sker utveckling förutsatt att teamets medlemmar är oliktänkande. 

De kan därigenom tillgodose sig olika perspektiv och med hjälp av det komma fram till fler 

lösningar. I det andra stadiet, ”convergent thinking”, bör teammedlemmarna gå mot mer 

likatänkande för att kunna utvärdera lösningar och välja det bästa alternativet. Dessa två 

övergripande stadier illustreras i figur 2. 

  

 
Figur 2. Kreativitetsprocessen. Källa: Baserad på Mumford et al., 2009; Cirella et al., 2014 

  
”Divergent thinking” är viktig i de första faserna av kreativitetsprocessen eftersom det är då 

differentierade inputs är gynnsamma för utvecklingen av kreativitet. I den första fasen ska teamet 

definiera utmaningen eller problemet och även målet med lösningen. Definitionen av utmaningen 

som teamet står inför kan se olika ut för olika individer. I heterogena team kommer fler 

perspektiv in i bilden av utmaningen, vilket anses gynna den slutliga lösningen då fler 

individuella inputs ökar kreativiteten (Xu et al., 2011; Mumford et al., 2009). Denna fas skapar, 

enkelt sagt, en karta för utvecklingen av lösningen (Mumford et al., 2009). 

  
I nästa fas söker teamet information som ska öka kunskapen och hjälpa till att finna en lösning. 

Denna information kan vara kunskap som medlemmarna redan besitter eller komma från externa 

parter. Ju mer komplext problemet är, desto mer information kan komma att behövas för att 

förstå hur lösningen ska finnas. Dock finns en risk för att ett överflöd av information inhämtas, 

vilket kan vara väldigt tidskrävande och ta fokus från uppgiften. Det är också viktigt att 

informationen kan flöda mellan medlemmarna då detta gör att kvaliteten på lösningen blir högre 

(Mumford et al., 2009). 

 

Den tredje fasen, idégenerering, är den som traditionellt oftast associeras med kreativitet och 

“brainstorming”. Det är i denna fas som medlemmarna kommer fram till möjliga lösningar och 
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genom att fler individuella perspektiv får yttras gynnas alstrandet av idéer (Mumford et al., 

2009). 

  

I stadiet av ”convergent thinking” behöver medlemmarna gå mot ett likatänkande 

förhållningssätt för att kunna gå vidare i kreativitetsprocessen. För att teamet ska kunna 

utvärdera lösningarna finns i detta skede behov av beslutsfattning så att teamet kan fortsätta med 

den bästa lösningen. Idéerna eller lösningarna bör värderas efter kvalitet och originalitet och 

medlemmarna måste bestämma vilket lösning som är optimal (Mumford et al., 2009). 

 

Likatänkande kan även vara viktigt i den slutliga fasen, vilken berör implementering av idén 

eller lösningen. Innan faktiskt genomförande måste medlemmarna i teamet först planera hur 

implementeringen ska gå till. Återigen måste målen med lösningen/idén klargöras. Denna fas är 

relativt komplex och kräver ofta koordination av flera områden, beroende på organisationens 

storlek. Oavsett hur utförlig planen är så kan inte alla eventuella hinder förutses vilket gör att 

implementeringen behöver övervakas kontinuerligt (Mumford et al., 2009). 

2.3 Kreativa heterogena team 

Ett heterogent team definieras som en grupp vars medlemmar har individuella skillnader vad 

gäller exempelvis ålder, bakgrund och expertis (Berlin & Kastberg, 2011). Förekomsten av 

kreativitet inom heterogena team kan förklaras av mångfalden som finns bland medlemmarna. 

Om heterogeniteten beror på att medlemmarna har olika värderingar och övertygelser kan 

konflikter mellan dem uppstå. Om heterogeniteten istället beror på olika kunskaper och 

erfarenheter kan teamet optimera kreativiteten (Harrison, 2007).  

  
Xu et al. (2014) definierar heterogenitet vad gäller expertis som skillnader mellan 

medlemmarnas individuella spetskompetens. Författarna menar att en individ måste få tillgång 

till nya kunskapskällor och bredda sin existerande förståelse för att kunna producera nya idéer 

och vara kreativ. Genom att samarbeta med teammedlemmar som besitter annan kompetens än 

den egna kan således den personliga kreativiteten maximeras. 
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Shin och Zhou (2007) hävdar att team vars medlemmar har olika sorters kompetens bör ha större 

kunskapsbank än team med homogen kompetens. Författarna menar att om teammedlemmarna 

kan ta till sig de andras kunskap har teamet en bra grund för att skapa kreativa lösningar. Detta 

innebär att desto fler individuella spetskompetenser som ryms i teamet desto större 

kunskapsbank har de tillgång till och de kan således fånga in fler perspektiv och möjligheter i 

kreativitetsprocessen. 

  

Trots att skillnader i expertis har påvisats gynna kreativiteten är det ytterst viktigt att 

teammedlemmarna kan förstå varandras kunskap. Om kunskapen som de olika individerna 

besitter är för komplex och inte kan förstås och tolkas av de andra i teamet går informationen till 

spillo. Då kan fördelarna med denna typ av heterogenitet istället missgynna kreativiteten. Detta 

kan framförallt bli problematiskt om spetskompetenserna inom teamet skiljer sig åt avsevärt 

mycket (Xu et al., 2014). Det finns även en risk att heterogeniteten minskar över tid som en följd 

av ”group think” eftersom team kan tendera att bli mer likatänkande ju längre medlemmarna 

arbetar ihop (Berlin & Kastberg, 2011).   

  

Slutligen bör det påpekas att heterogenitet inte garanterar kreativitet. Utöver kunskapsdelning, 

som leder till förståelse av den information som de olika medlemmarna innehar, har det påvisats 

att transformellt ledarskap hjälper team att vara kreativa, speciellt om spetskompetenserna inom 

teamet skiljer sig betydligt från varandra (Shin & Zhou, 2007).  

2.4 Teoretisk sammanfattning 

Vårt teoretiska ramverk kretsar kring två faktorer: heterogenitet och teamkreativitet. I vår studie 

består den första faktorn av skillnader mellan teammedlemmarnas expertis och akademiska 

bakgrund. För att denna heterogenitet ska bidra till kreativitet måste kunskapen som de olika 

medlemmarna besitter delas och förstås av alla medlemmar. Om de lyckas med detta kommer 

heterogeniteten hjälpa teamet att generera fler nya idéer samt upptäcka möjligheter de kunde ha 

gått miste om ifall medlemmarna hade haft samma typ av expertis. 

  
Teamkreativitet innebär den kollektiva förmågan att kunna producera nya lösningar som i 

slutändan gynnar organisationen eller teamets arbete. Det påstås finnas många faktorer som 
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påverkar teamet och enligt vårt teoretiska ramverk kan det makrosociala systemet skapa 

förutsättningar som gynnar teamets kreativa förmåga. Fokus i denna studie ligger dock på själva 

processen och hur teamet arbetar kreativt i förhållande till dess heterogenitet. Den kreativa 

processen anses, enligt Mumford et al. (2009), följa ett visst mönster som börjar vid upptäckten 

av ett problem eller en möjlighet. Därefter sker informationssökning och delning för att kunna 

angripa problemet eller möjligheten. Efteråt kommer idégenereringsfasen och sedan måste 

teamet utvärdera idéerna för att slutligen implementera den idé som framstår som lämpligast. 

Dock bör det lyftas fram att denna process troligtvis inte följer ett linjärt mönster utan snarare rör 

sig i loopar. Dessutom finns två övergripande stadier av ”divergent” och ”convergent thinking” 

som beskriver att teamet till en början måste vara oliktänkande för att kunna få in fler perspektiv 

men att de vid utvärdering måste gå mot likatänkande för att kunna välja vilken idé som ska 

implementeras. 

3 Metod 
För att uppnå vårt syfte, att beskriva den kreativa processen i ett heterogent team, har vi 

intervjuat ett heterogent forskningsteam bestående av fem medlemmar med olika expertis. 

Medlemmarna är alla utbildade inom biologi men de har olika spetskompetenser inom ämnet. 

Detta innebär att de arbetar inom samma fält, men de är inte insatta i varandras expertområden.  

3.1 Val av fall 

Valet av team baserades först och främst på att vi ville säkerställa att teamet befann sig i en 

kontext som uppmuntrar till nytänkande då det anses vara en av de grundläggande aspekterna för 

att teamet ska kunna arbeta kreativt. I denna studie består heterogeniteten av skillnader i expertis, 

och eftersom forskningsteamet sattes samman utifrån vilken spetskompetens medlemmarna 

besitter fann vi teamet passande både vad gäller dess heterogenitet och kontext. Att teamet 

endast bestod av fem medlemmar passade vår studie eftersom det innebar att vi skulle hinna 

intervjua alla medlemmar och därmed få allas perspektiv av teamets arbetsprocess. 

3.2 Insamling av primärdata 

För att beskriva hur arbetsprocessen ser ut i ett team med olika expertiser och dess relation till 

kreativitet ansåg vi det lämpligt att göra en fallstudie. Det hade varit relevant att studera teamet i 
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deras miljö för att observera hur arbetsprocessen ser ut, men då teamet forskar inom ett väldigt 

smalt område som ligger långt utanför vårt kunskapsfält hade det troligtvis inte gett oss lika 

mycket information som intervjuer eftersom vi inte skulle förstå vad vi observerade. 

Medlemmarna interagerar inte alltid på en daglig basis och deras projektmål ligger långt fram i 

tiden. Det innebär att observationer av teamet möjligtvis inte skulle ge en lika rättvis bild då det 

endast skulle spegla vad som skett under de aktuella observationstillfällena. Genom att göra 

intervjuer kunde vi istället få veta hur teammedlemmarna använder tidigare erfarenheter i 

arbetsprocessen samt vad som har skett tidigare inom teamet, något som troligtvis inte hade visat 

sig vid observationer. 

  
Intervjuerna vi genomförde var av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att ett antal frågor 

bestämdes i förhand men att respondenterna hade möjlighet att styra intervjun. Respondenterna 

blev informerade om att de skulle vara anonyma eftersom deras identitet är irrelevant för vår 

studie. Studien är av förklarande natur vilket gör att semistrukturerade intervjuer är ett passande 

metodval då de bidrar till att förstå sambandet mellan olika variabler, i detta fall heterogenitet 

och kreativitet (Saunders et al., 2014).   

 

Som tidigare nämnt har medlemmarna inte bara olika expertis utan de kommer också från olika 

kulturella bakgrunder. Båda typer av mångfald kan möjligtvis ha påverkar kreativiteten och vi 

kunde i förväg inte veta vilken typ som påverkade arbetsprocessen i störst utsträckning. Därmed 

var det viktigt att låta respondenterna få möjlighet att diskutera utanför frågorna för att inte missa 

viktiga aspekter som vi i förväg inte var medvetna om. Semistrukturerade intervjuer gav oss 

således möjligheten att utforska respondenternas svar genom att låta dem förklara och utveckla 

sitt resonemang. Detta ledde in intervjuerna på nya spår som vi troligtvis inte hade kunnat 

förutse. I det här fallet gav diskussionerna utanför de förbestämda frågorna oss en bredare 

förståelse för såväl kontext som arbetsuppgifter utan att vi behövde gå in djupare på deras 

expertområden med risk för att förvilla oss i exempelvis terminologi som är irrelevant för vår 

studie. 

 

De förbestämda frågorna baserades på vår modell för kreativitet för att fånga in de olika 

dynamiska faserna i kreativitetsprocessen. Teamledaren var den som intervjuades sist och inför 
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den intervjun omarbetades frågorna något för att fånga in parametrar som de andra 

teammedlemmarna inte kunnat ge svar på dittills eller som vi upptäckt efter att ha lyssnat igenom 

deras intervjuer i efterhand. Ordningen på frågorna varierade från gång till gång beroende på 

respondenternas svar och i vissa fall vävde respondenterna in fler svar i en fråga. Alla fem 

respondenter svarade på alla förbestämda frågorna, men det varierade i vilken grad de 

diskuterade runt ämnet. Den längsta intervjun varade i cirka 50 minuter och den kortaste i knappt 

20 minuter. 

3.3 Tillförlitlighet 

Som intervjuare finns en del risker som måste tas i beaktning så att studien blir tillförlitlig. Vad 

gäller respondenterna finns en risk att deras beteende kan påverkas beroende på om intervjuer 

genomförs i grupp eller individuellt. Individuella intervjuer ger respondenten möjligheten att tala 

utan att bli påverkad av de andra och därför valde vi den metoden i hopp om att få så personliga 

svar som möjligt. Det finns även vissa problem som vi måste vara medvetna om, exempelvis kan 

det vara svårt att avläsa vissa situationer och förhållanden till följd av subjektiva bedömningar 

eller otillräcklig förberedelse (Saunders et al., 2014). Intervjuerna i den här studien genomfördes, 

som tidigare nämnt, individuellt och respondenterna valde såväl plats som tidpunkt. Tre av 

intervjuerna genomfördes i direkt anslutning till respondenternas kontor och två av dem i ett 

uppehållsrum. I det senare fallet rörde sig en del människor runt platsen, dock verkade det inte 

störa respondenterna utan de var till synes väldigt avslappnade. Det var dessutom vid de två 

tillfällena som intervjun tog som längst tid och diskussionerna runt ämnet blev mer omfattande 

än i de andra fallen. 

 

Alla respondenter uppgav att de trivdes väldigt bra i teamet vilket kan ha påverkat svarens 

karaktär. Inställningen som respondenterna förmedlade från början var att medlemmarnas 

olikheter endast är teamet till nytta och den mest påtagliga klyftan som behövde överbryggas var 

den språkliga men alla respondenter uppgav att de kan kommunicera utan problem. Den positiva 

inställningen kan bero på att medlemmarna trivs bra tillsammans, något som läsaren bör ha i 

minnet. 
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Vårt val av metod innebär att studien ger ett resultat som i princip inte går att återskapa eftersom 

de fria diskussioner som intervjuerna ledde till inte är möjliga att replikera. Detta ställer ett större 

krav på transparens, vilket vi skapar genom att notera det praktiska genomförandet samt bifoga 

intervjufrågorna i Bilaga 1 och 2. I intervjufrågorna går det att utläsa hur vi har ämnat fånga in 

de olika parametrarna i arbetsprocessen för att studera hur teamets mångfald påverkar 

förekomsten av kreativitet. Hur viktiga begrepp har operationaliserat kan leda in intervjun på nya 

spår då olika människor kan ha olika tolkningar av ord och termer (Saunders et al., 2014), därför 

är det viktigt för framtida studier att ha vetskap om hur vi försökt fånga in begreppen i denna 

studie. 

  
Alla intervjuer i studien genomfördes på engelska då majoriteten av medlemmarna inte var 

svensktalande. Valet av språk kan leda till bias då varken intervjuare eller respondenter har 

engelska som modersmål. Därmed kan tolkningar av vissa begrepp och nyanser i svaren vara 

något oklara. För att undvika det bad vi respondenterna att utveckla och förtydliga sina svar i 

flertalet frågor. Språket kan även skapa problem vid översättning av respondenternas svar till 

svenska då det innebär att bilden av undersökningen kan bli förvriden i och med att det finns en 

viss risk för tolkning av svaren. Det är något vi är medvetna om och har försökt minimera genom 

att vi båda har transkriberat och översatt alla intervjuer separat och sedan jämfört våra 

tolkningar. 

  
Enligt Saunders et al. (2014) kan utgången av intervjun påverkas av hur intervjuaren och 

respondenten interagerar med varandra samt hur frågorna ställs. Olika röstlägen och 

underliggande toner i frågorna kan påverka respondentens svar. För att skapa en bekväm relation 

med respondenterna bestämde vi att en och samma person var aktiv intervjuare och den andra 

var passiv lyssnare genom alla intervjuer. Vi fick en känsla av att respondenterna blev 

avslappnade när frågorna endast ställdes av en person. Den passiva lyssnaren hade som uppgift 

att fånga in nyanser hos såväl intervjuare som respondent och kunde därmed bidra med en 

djupare förståelse för intervjusvaren än den som varit upptagen med att ställa frågor och försöka 

skapa en diskussion kring dessa. 
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3.4 Operationalisering av begrepp 

Eftersom studien syftar till att få en bild av hur medlemmarna i teamet utnyttjar sin heterogenitet 

i förhållande till kreativitetsprocessen behövde vi operationalisera vissa begrepp förknippade 

med dessa parametrar. Dessa begrepp fångades in med hjälp av intervjufrågorna som baserades 

på vår teoretiska modell över kreativitetsprocessen. 

  
Heterogeniteten ramades in genom att ställa öppna frågor kring medlemmarnas 

arbetslivserfarenhet, utbildning och dagliga arbetsuppgifter. För att belysa huruvida 

medlemmarna har vetskap om teamets heterogenitet ställdes frågor om de andra medlemmarnas 

roll i teamet och expertis. 

  
Med grund i tidigare forskning betraktar vi kreativitetsprocessen som en dynamisk sekvens. 

Därför berörde intervjufrågorna främst teamets arbetsprocess i helhet men det fanns även ett 

behov av att operationalisera de olika faserna av processen. Frågor kring hur teamet tacklar 

utmaningar ställdes för att rama in ”opportunity recognition” och genom frågor om hur kunskap 

delas inom teamet kunde fasen av ”information search” fångas in. Vad gäller ”idea/solution 

generation” och ”idea/solution evaluation” ställde vi frågor om hur teamet samarbetar när de ska 

komma fram till lösningar samt välja vilken lösning som är bäst. Genom dessa frågor kunde vi 

även fånga in ”divergent” och ”convergent thinking”, illustrerade i Figur 2. 

4. Fallstudie: Mångfald och kreativitet i ett forskningsteam 

4.1 Arbetsprocess 

Det dagliga arbetet beskrevs av medlemmarna som individuellt inom de olika expertområdena. 

Respondent 2 och 3 genomför experiment och spenderar främst sina dagar i labbet medan 

respondent 1 och 4 främst arbetar med bioinformatik och analyserar insamlad data. Handledaren 

(respondent 5) lägger sig inte i medlemmarnas dagliga arbete utan jobbar med att finna 

finansiärer till projektet samt med att koordinera när de olika områdena inom projektet ska 

integreras med varandra. 
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Samtliga respondenter uppgav vid intervjuerna att alla medlemmar i teamet, inklusive deras 

handledare, har möte en gång i veckan. Mötena beskrevs som informella och fria (Respondent 3, 

2015; Respondent 4, 2015) samt utan fasta rutiner (Respondent 2, 2015). Under varje möte 

presenterar teammedlemmarna vad de har gjort under föregående vecka, därefter diskuterar 

medlemmarna aktuell data, resultat, problem och potentiella lösningar (Respondent 1, 2015; 

Respondent 2, 2015). Efter detta planerar medlemmarna tillsammans hur de ska gå vidare med 

sina individuella områden för att föra projektet framåt. Alla medlemmarna får då möjlighet att ge 

input utifrån sina respektive expertområden (Respondent 2, 2015; Respondent 4, 2015). 

Respondent 1 (2015) uttryckte att dessa möten var bra just eftersom de alla är specialister och 

därmed kan tendera att gå djupt in på sitt område och tappa fokus på helheten om de inte 

diskuterar projektet med de andra experterna. 

  
“Since we are specialists in our specific areas we can otherwise tend to go our own way so the 

meetings are good to focus our work on the task.” 

Respondent 1 (2015) 

  

Vi fick veta att det är främst under dessa möten som idéer och nya lösningar diskuteras eftersom 

alla träffas och delar information och kunskap samt diskuterar frågor och problem (Respondent 

1, 2015; Respondent 3, 2015). Diskussionerna under mötena beskrivs som viktiga då teamet 

arbetar med forskning som ibland kan ge oväntade, eller rent av icke tolkningsbara, resultat 

(Respondent 2, 2015). 

  
Förutom vid veckomötena träffas teammedlemmarna regelbundet under informella former i 

exempelvis labbet eller på fikaraster (Respondent 1, 2015; Respondent 2, 2015). Två av 

medlemmarna delar dessutom kontor och det uttrycktes att de kan diskutera frågor och problem 

löpande under arbetets gång (Respondent 3, 2015). Respondent 3 (2015) beskrev att 

medlemmarnas olika expertiser influerar teamets arbetsprocess och hjälper dem att se sina 

individuella uppgifter ur fler perspektiv.  
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4.2 Problem och utmaningar 

Om problem eller utmaningar uppstår agerar teamet olika beroende på vilken typ av problem det 

är (Respondent 2, 2015). Flera av respondenterna uppgav att om ett problem eller en utmaning 

berör hela projektet diskuterar teamet det tillsammans. 

  
“We discuss quite a lot. Firstly we just hope that someone comes up with a good idea that solves 

the problem and when that is not the case usually someone takes a little bit more responsibility.”                                                                                                    

                                                                                                     Respondent 5 (2015) 

  
Varje individ försöker bidra med så mycket den kan utifrån sin specifika kunskap (Respondent 3, 

2015) och även om problemet ligger inom en annans område anser alla respondenter att de kan 

bidra med sin expertis. Respondenterna beskrev att detta ger ytterligare perspektiv till problemet 

och lösningen. Vidare uttryckte alla respondenterna att det är den som har mest kunskap inom 

området som har mest att säga till om i diskussionen vid problemlösning. Vid problem och 

utmaningar som påverkar hela projektet anser samtliga att det är extra gynnsamt med input från 

de andra medlemmarna. Därutöver beskrevs att om ett problem uppstår som endast rör en 

specifik persons expertområde måste personen själv ta initiativ till att finna en lösning 

(Respondent 1, 2015; Respondent 2, 2015). Respondent 1 (2015) berättade också att om någon 

av medlemmarna har en fråga som rör någons specifika expertis så kan personen gå direkt till 

den berörde medlemmen, de måste inte invänta möte för att ställa frågor och diskutera saker och 

ting som rör projektet. 

4.3 Informations- och kunskapsdelning 

En av utmaningarna ligger i att kunna dela kunskap och information så att de som inte har 

spetskompetens inom området förstår (Respondent 3, 2015). Alla medlemmar är medvetna om 

att de är experter inom sitt område och att de andra inte delar deras specifika kunskap, därför är 

det viktigt att de förklarar sitt arbete på ett förenklat sätt och anpassar informationen efter vem de 

pratar med för att kunna samarbeta och hjälpa varandra. Samtidigt uppger Respondent 3 (2015) 

samt Respondent 4 (2015) att alla medlemmar i teamet har grundläggande förståelse inom ämnet 

biologi och eftersom de är medvetna om varandras expertområden kan de också anpassa 
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informationen och presentera den i termer som alla förstår. På frågan om kunskapsdelningen 

svarade en av medlemmarna:  

 

“It is usually very simple because we all know biology so we just explain to each other.” 

         Respondent 4 (2015) 

 

Respondent 5 (2015) uppger att ibland kan till exempel de personer som arbetar med experiment 

prata mer djupgående under ett möte och då kan de andra vara passiva och lyssna utan att behöva 

få diskussionen förklarad för sig. Samtliga respondenter uppgav att det inte alltid är viktigt att 

förstå allting, och respondent 1 (2015) sade att vilka som delade kunskap och information med 

varandra berodde på var i projektet de befann sig. 

4.4 Lösning på problem och utmaningar 

När teamet ska finna en lösning på ett problem eller en utmaning väljs oftast den idé som verkar 

mest lovande och som de flesta kan hålla med om (Respondent 2, 2015). Respondent 2 (2015) 

uttryckte att andra medlemmars perspektiv är viktiga då det öppnar upp för nya sätt att tänka, 

något som ofta ger uppslag till passande och genomförbara lösningar. Att välja en lösning 

innebär även ett visst individuellt ansvar och den vars område problemet berör kan själv få välja 

den lösning som personen anser lämpligast (Respondent 1, 2015). Ibland väljs den lösning som 

personen känner sig mest bekväm med, ibland kan teamledaren gå in och säga vilken lösning 

som bör användas (Respondent 1, 2015; Respondent 4, 2015). På frågan om vad som avgör valet 

när lösningarna anses vara likvärdiga svarade en respondent att teamledaren kan rekommendera 

någon av lösningarna medan en annan uppgav att om teamet har gott om tid kan de testa olika 

lösningar för att sedan gå vidare med den som gav bäst och mest pålitligt resultat (Respondent 3, 

2015; Respondent 5, 2015).  

4.5 Skillnader i expertis 

Flera av respondenterna uppgav att teamets sätt att arbeta har förändrats med tiden och att 

förändringen främst beror på att nya medlemmar med olika expertiser har anslutits. De sade att 

detta har bidragit till att teamet är mer effektivt då de kan arbeta både bredare och snabbare 

(Respondent 3, 2015; Respondent 4, 2015). En av respondenterna uttryckte att de olika 
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spetskompetenserna gynnar arbetet då teamet får fler unika perspektiv och mer kunskap 

(Respondent 1, 2015). Dock uppgav respondent 2 (2015) att tidigare erfarenheter har visat att om 

många specialister är involverade kan det utgöra en risk för att medlemmarna snöar in sig på sina 

egna områden och konkurrerar med varandra, men denne sade även att så är inte fallet i det här 

teamet. Respondent 1 (2015) berättade att teamets arbete främst har förändrats på sådant vis att 

medlemmarna lärt sig vad de andra är bra på, vilket innebär att de kan ställa mer specifika frågor 

och får mer konkreta svar. Vi fick veta att detta underlättar arbetet och gör att lösningar uppstår 

snabbare och mer effektivt. Respondenten 2 (2015), som har varit medlem kortast tid i teamet, 

har främst varit fokuserad på att lära sig det tekniska och praktiska men berättar att det är lättare 

att vara med i diskussioner nu när denne har lärt sig mer om projektet som helhet. Denne 

uttrycker även att det är viktigt att våga fråga de andra medlemmarna om det är något som är 

oklart, speciellt på grund av de olika spetskompetenserna: 

  
“It is really important  to realize that I don’t have the same expertise as the others and I don’t 

even have to know exactly what they are doing but you need to ask as much as possible so the 

samples I give them are suitable for the things that they should do.” 

 Respondent 2 (2015) 

  
När vi ställde frågor som berörde arbetsprocessen och hur medlemmarna tacklar utmaningar 

beskrev alla att deras skillnader i expertis var av stor vikt för att finna lämpliga lösningar. Det 

slutliga resultatet gynnas av att fler discipliner kopplas samman (Respondent 3, 2015). Det finns 

många fördelar med team eftersom det gör arbetet mer effektivt då teamet får fler vinklar på 

olika problem (Respondent 1, 2015). Ytterligare fördelar menar respondent 5 (2015) uppstår 

framförallt vid idégenerering och uppger att detta beror på att de får in fler perspektiv i 

diskussionerna. En annan medlem bekräftade detta och berättade att arbetet går snabbare och att 

det är gynnsamt då de arbetar i en miljö med många okända parametrar (Respondent 2, 2015). 

Vidare beskrev Respondent 2 (2015) att utan medlemmarnas olikheter vad gäller expertis skulle 

de gå miste om många möjligheter då de skulle förbise eventuella lösningar eftersom de inte 

skulle ha lika bred kunskap. 
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Alla respondenter berättade att utvärderingen av teamets arbete och de individuella uppgifterna 

sker löpande, bland annat på grund av att det uppstår mindre oförutsedda projekt inom 

huvudprojektet (Respondent 3, 2015). Teamledaren står för en del av utvärderingen men det 

anses även vara viktigt att medlemmarna själva är kritiska till den data de samlat in så att de i 

slutändan kan producera bra publikationer i väletablerade tidskrifter (Respondent 1, 2015; 

Respondent 5, 2015). Det sades även att det är antalet publiceringar och citeringar som slutligen 

mäter dem som forskare (Respondent 1, 2015; Respondent 3, 2015). 

4.6 Teamledarens roll  

Vidare berättade alla medlemmarna att teamledaren är väldigt bra på att se helheten och att 

hjälpa medlemmarna med att sammanlänka de olika expertiserna vid rätt tillfälle. Timing är 

avgörande vid detta skede, om expertiserna till exempel kopplas samman för tidigt kan det skapa 

förvirring. Respondent 2 (2015) uppgav att det kan innebära att data som ska delas inte är solid 

och därför blir samarbetet mellan experterna onödigt vid den tidpunkten. Vid sammankopplingen 

mellan medlemmarna fokuserar oftast teamledaren på åt vilket håll projektet ska gå (Respondent 

2, 2015) men fram tills dess beskriver samtliga respondenter att teamledaren snarare är en 

handledare som visar stort förtroende för dem som experter inom sina områden. 

 

Respondent 5 (2015) berättade att det var just expertis som denne utgick ifrån vid rekryteringen 

av medlemmarna. Vi fick veta att i ett litet team som detta får de olika expertiserna utrymme och 

kan verkligen bidra till projektet. Vidare berättade Respondent 5 (2015) att eftersom projektet är 

väldigt oförutsägbart är det viktigt att inte vara rädd för att inte veta exakt var projektet kommer 

ta dem. Dock var det inte något som denne tänkte på vid rekryteringen och även om någon i 

början tycker det är svårt med osäkerheten så kan förmågan att navigera i det okända växa fram, 

men det tar oftast ett eller två år. Respondent 5 (2015) uppgav att ingen i detta team verkar ha 

svårt för att inte veta exakt vad nästa steg är. En av respondenterna beskrev det okända som 

stimulerande och att det var en del av charmen med jobbet och att denne trivdes med att behöva 

vara kontinuerligt kreativ i sitt arbete (Respondent 2, 2015). 
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4.7 Skillnader utöver expertis 

En respondent berättade att tidigare erfarenheter från industrin har gett denne ytterligare 

perspektiv vid problemlösning, bland annat i form av medvetenhet om vikten av 

kostnadseffektivitet. Vi fick även veta att de år som respondenten bott i olika länder har gett en 

fördel eftersom denne har lärt sig att det finns fler tillvägagångssätt än det som är standard i 

dennes hemland (Respondent 1, 2015).  

 

Ytterligare en respondent berättade om liknande erfarenheter och tog upp att även om 

forskningsmetoder ofta kan se likadana ut, så påverkar kulturen arbetet. Vi fick veta att i 

Tyskland är strukturen mer hierarkisk och arbetet mycket mer systematiskt. Detta bekräftades av 

en annan medlem som tycker att de anställda har mer inflytande i Sverige (Respondent 2, 2015; 

Respondent 3, 2015).   

 

Dock nämnde alla medlemmar att olika nationaliteter inte problematiserar arbetsprocessen eller 

kommunikationsförmågan. Respondent 5 (2015) berättade, i linje med detta, att de flesta 

doktorander och post docs utbildas i miljöer där många personligheter och nationaliteter är 

blandade så de flesta är vana vid det och ser detta som något naturligt. Denne menar att sådana 

skillnader inte är något som de reflekterar över. Vi fick veta att medlemmarna inte har haft några 

problem att integreras i teamet och eftersom de alla talar engelska så ser de inga problem med att 

de är från olika bakgrunder (Respondent 3, 2015; Respondent 4, 2015). 

“..it is helpful to have these people with different backgrounds when so many things can be 

explored because it helps us think more creative since they have different standards and you 

don’t get comfortable in your niche..” 

                              Respondent 2 (2015) 

5 Analys 
Genom att applicera det teoretiska ramverket på resultatet från vår studie kan vi identifiera vissa 

element i teamet och deras arbetsprocess. När vi frågade teammedlemmarna generella frågor 

kring arbetsprocessen valde alla medlemmarna att prata om sin egen och teamets expertis. Denna 

faktor dök upp i nästintill varje svar och framförallt vid frågor som rörde problemlösning. 



 21 

5.1 Det makrosociala systemet 

Alla respondenter återkom till skillnader i expertis och påpekade att det är viktigt att behålla 

fokus på helheten för att de inte ska tappa bort sig själva i sitt område. Veckomötena med 

teamledaren ansågs vara viktiga för att sammanlänka de olika expertområdena och på så vis få 

det gemensamma arbetet att flyta på smidigare. Ledarskapet visar sig vara en central del av 

teamets arbetsprocess, alla medlemmarna beskrev att teamledaren är väldigt duktig på att koppla 

ihop de olika expertiserna och att denne hjälper teamet att hålla fokus så att medlemmarnas 

individuella arbete inte divergerar för mycket. Detta är ett tydligt tecken på det som Cirella et al. 

(2014) kallar för det makrosociala systemet. Författarna beskriver att det makrosociala systemet 

påverkar organisationens kulturer och normer, vilka anses skapa förutsättningar för teamets 

kreativitet. Att teamets ledare beskrivs som en handledare som visar stort förtroende för 

medlemmarnas expertis samt ger dem mycket frihet i deras arbete bör därmed innebära att 

teamets kontext uppmuntrar kreativitet. Detta påstående stärks av att teamledaren uttryckte att 

det är viktigt att inte vara rädd för det okända och att denna miljö kräver ett öppet sinne. Vidare 

ansågs löpande utvärdering av data vara av stor vikt för att kunna leverera pålitliga resultat. Det 

fanns stort förtroende medlemmarna emellan att denna typ av utvärdering gjordes kontinuerligt, 

vilket ytterligare påvisar att kontexten ger teamet stöd att vara kreativa. 

 

Utifrån det kan vi dra slutsatsen att teamet får stöd från organisationen, varandra samt 

teamledaren i arbetet med att vara kreativa. En öppen miljö med mycket förtroende anses vara 

avgörande för att medlemmarna ska kunna våga vara kreativa enligt Cirella et al. (2014), vilket 

tycks finnas i vårt aktuella fall.  

 5.2 Kreativitetsprocess 

Vidare berättade medlemmarna att det är på veckomötena som problemlösning främst 

förekommer och då sker det i regel genom diskussioner där medlemmarna yttrar sig utifrån sin 

expertis. Det är också under dessa möten som medlemmarna delar med sig av föregående veckas 

arbete och de berättade att de i princip alltid förstår när de andra delar med sig av data. Vi anser 

att detta visar tecken på informationsdelning, vilket enligt Shin och Zhou (2007) är ett kritiskt 

moment för att teamet ska kunna dra nytta av heterogeniteten och således lyckas vara kreativa.  
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Respondenterna gjorde det tydligt för oss att det finns olika typer av problem. Vissa problem är 

av sådan karaktär att de är kompetenta och har befogenhet att ta individuella beslut, till exempel 

om problemet rör rena teknikaliteter som direkt påverkar endast den berörde medlemmen. En 

respondent berättade att vid diskussioner kring utmaningar och problem är det oftast någon som 

tar lite mer initiativ och om problemet ligger i någon av medlemmarnas expertområde så tar 

denne oftast beslut om vilken lösning som är lämpligast. Även detta påvisar det stöttande 

makrosociala systemet som Cirella et al. (2014) beskriver, vilket bland annat yttrar sig i teamets 

ledarskap, som tycks ge stor frihet och autonomi till teamets medlemmar. 

  
När problemet rör projektet i helhet berättar alla att de diskuterar extensivt och att alla yttrar sina 

åsikter utifrån sin expertis. Detta tyder på ”divergent thinking” eftersom medlemmarna 

diskuterar problemen utifrån sina individuella perspektiv och på så sätt bidrar med fler inputs. 

Enligt Xu et al. (2014) är en av fördelarna med att involvera flera typer av expertis just att teamet 

får fler inputs under sina diskussioner. Vi kan utifrån respondenternas svar förstå att de använder 

sina olikheter när de analyserar problem och på så vis drar nytta av den breda kunskapsbank som 

de har ackumulerat. 

  
Därefter utvärderar teamet tillsammans idéerna utifrån vilken som är mest lämplig och som 

kommer ge bäst resultat till projektet. Vi fick också veta att om tid finnes kan de testa flera 

lösningar och utifrån de resultat som framkommer bestämma vilken väg de ska gå. I detta skede 

beskrev medlemmarna att de måste komma överens och besluta vilken eller vilka lösningar de 

ska gå vidare med. Detta påvisar ”convergent thinking” eftersom de måste skala ner och 

återkoppla till projektet i helhet som är en sammankoppling av alla deras fält med ett specifikt 

mål. Implementering av lösningarna utförs sedan individuellt. Detta eftersom arbetet är av sådan 

karaktär att de dagliga uppgifterna endast kan utföras av den som besitter den aktuella 

spetskompetensen.  

  
Under intervjuerna ställdes frågor om hur teamets samarbete har utvecklats med tiden. Detta för 

att fånga in hur stark heterogeniteten verkligen är. Berlin och Kastberg (2011) beskriver att 

heterogeniteten kan minska över tid och att medlemmarna genom detta kan bli mer likatänkande, 

vilket anses verka negativt på kreativiteten. Det aktuella teamet har endast existerat med 
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nuvarande medlemmar sedan februari i år och därför har troligtvis tidsperspektivet inte hunnit 

påverka deras arbetsprocess i större utsträckning ännu. Respondenterna beskrev att de med tiden 

lärt sig mer om de andras kunskaper och att de därför kan ställa bättre och mer uttömmande 

frågor. Medlemmarna berättade att detta innebär att de kan få svar snabbare och således generera 

lösningar mer effektivt. Vi anser att detta visar på att denna typ av heterogenitet gynnar 

effektiviteten i arbetsprocessen då tiden verkar bidra till att de kan utnyttja varandras olikheter i 

högre grad. Risken för att medlemmarnas heterogenitet ska minska, och därmed påverka 

kreativiteten negativt, anser vi vara låg när det kommer till detta team. Medlemmarnas 

spetskompetenser kommer troligtvis att fortsätta vara skilda även i fortsättningen och även om de 

lär sig att bättre förstå varandras kunskap borde det snarare verka positivt på effektiviteten än 

negativt på kreativiteten. 

  
Enligt vår valda teori går kreativitetsprocessen genom vissa faser som antingen kan följa ett 

linjärt mönster eller yttra sig som ett kontinuum av loopar (Mumford et al., 2009; Cirella et al., 

2014). Vi kan utifrån respondenternas svar antyda att dessa faser finns där, men inte enligt den 

rationella ordning som Mumford et al. (2009) antar. Exempelvis berättade två av medlemmarna 

att de delar kontor och på så vis kan lägga fram idéer och frågor löpande under arbetsdagen. 

Trots att de arbetar med skilda uppgifter berättar de att arbetet gynnas av att få den andres 

perspektiv på sina egna uppgifter. På så vis tillämpar medlemmarna sina olikheter vad gäller 

expertis kontinuerligt och kreativitetsprocessen går som en röd tråd genom hela deras dagliga 

arbete. 

  
Vi har alltså funnit spår av kreativitetsprocess som Mumford et al. (2009) beskriver och att den 

visar sig vara ständigt pågående. Det främsta fyndet från vår studie är att kreativiteten yttrar sig 

hela tiden och att medlemmarna upplever sitt arbete som kreativt vilket de lyckas med tack vare 

sina olikheter. Som Xu et al. (2014) beskriver det kan olika sorters expertis gynna teamkreativitet 

om medlemmarna lyckas dela information och tillsammans skapa en bredare kunskap för att 

fånga in fler möjligheter. Detta menar vi att teamet lyckas åstadkomma eftersom de talar samma 

terminologiska språk och inte är rädda för att fråga när de inte förstår samt vet när de inte 

behöver förstå. Således lyckas de med informations- och kunskapsdelning vilket Xu et al. (2014), 

Shin och Zhou (2007) menar är avgörande för att teamet ska uppnå kreativitet med hjälp av deras 
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olika spetskompetenser. Författarna menar att det är tillgången till ny kunskap som hjälper en 

individ att koppla samman befintlig information på nya sätt som genererar kreativa idéer. 

5.3 Heterogenitet 

Enligt Xu et al. (2010) och Shin och Zhou (2007) kan heterogena team alltså skapa en grund för 

kreativitet genom att fler spetskompetenser ökar teamets gemensamma kunskapsbank. Enligt 

författarna är, som tidigare nämnt, kreativiteten beroende av att informationen förstås av alla 

medlemmar för att teamet ska kunna producera kreativa lösningar. Flera av medlemmarna 

redogjorde noggrant för vad de andra har för expertis och vad deras kunskap är och hur den 

skiljer sig från deras egna och vi förstod snabbt att de faktiskt kan förstå informationen som delas 

inom teamet. En respondent beskrev att utan de andras expertis skulle teamet missa många 

möjligheter och att i forskningsteam med medlemmar av samma expertis blir det lätt att de 

förbiser vissa lösningar för att kunskapen ligger inom ett och samma område. Ytterligare en 

respondent satte ord på detta och sade att med hjälp av varandra går arbetet mycket snabbare och 

att de finner lösningar på ett effektivt sätt med hjälp av varandras expertis. Vi kan således anta att 

kunskapsdelningen går relativt problemfritt och att teamet tar hjälp av sin ackumulerade kunskap 

för att lösa problem.  

 

När vi gick djupare in på tidigare erfarenheter visade det sig dock att fler faktorer än expertis 

hjälper medlemmarna i deras dagliga arbete. Vi förstår av detta att teamet inte bara har en kreativ 

grund utan faktiskt kan dra nytta av de olika spetskompetenserna. Exempelvis fick vi veta att en 

respondent som arbetat inom industrin har ett kostnadseffektivitetstänk som denne menar att 

vissa andra inom akademin inte har och att detta då hjälper till vid utvärdering av idéer och 

lösningar. Ytterligare en respondent klargjorde att trots att forskning ofta är internationell så 

finns vissa skillnader mellan länder, exempelvis att strukturen inom akademin är mer 

inkluderande i Sverige och att de anställda har mer att säga till om rörande sitt arbete.  

6 Slutsatser 
Vårt fokus i den här studien var att uppmärksamma hur heterogenitet används inom team för att 

skapa kreativa idéer. På så vis ämnar vi bidra till bredden inom detta forskningsfält. Det visade 

sig att heterogenitet, det vill säga medlemmarnas olika expertiser, var den faktor som 
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medlemmarna själva ansåg bidrog till kreativa lösningar eftersom fler spetskompetenser ökade 

kunskapen och således gav fler perspektiv vid problemlösning. Detta antyder, som tidigare 

forskning påstått, att sammansättningen av teamet är av stor vikt. Studier har påvisat att team 

med olika typer av expertis blir kreativa om de lyckas med informations- och kunskapsdelning, 

vilket det studerade teamet ansåg att de inte hade några problem med och de upplevde sig vara 

kreativa.  

  

Vad gäller kreativitetsprocessens olika faser kunde vi finna dem i arbetsprocessen, men på ett 

sätt som skiljer sig från den process som Mumford et al. (2009) beskriver. Faserna visade sig 

komma i olika ordning, ibland uppenbarade de sig även samtidigt och oftast framstod de vara en 

konsekvent del av teamets arbete. Slutsatsen blir att kreativiteten är en konstant komponent av 

det dagliga arbetet och inte ett fenomen som endast uppenbarar sig vid vissa tillfällen. Vi förstod 

att mötena var av stor vikt för att sammankoppla expertiserna och att det var under dessa 

tillfällen som ”convergent” och ”divergent thinking” yttrade sig mest. Vi drar av detta slutsatsen 

att det är viktigt att återkoppla till målet för att inte kreativiteten ska gå till spillo. Ledarskapet 

och det organisatoriska stödet visade sig vara viktigt främst i det skede då expertiserna behövde 

sammankopplas för att nå målet. Vi kan på så vis bekräfta den teori som Cirella et al. (2014) 

presenterar om att stödet från det makrosociala systemet i form av exempelvis normer och 

kulturer inom organisationen spelar en stor roll för teamets kreativa förmåga.  

 

Kontinuerlig utvärdering av data visade sig också vara av stor vikt för att kunna leverera pålitliga 

resultat och det fanns stort förtroende medlemmarna emellan att denna typ av utvärdering 

genomfördes. Av detta utläser vi att en öppen miljö med mycket förtroende är kritiskt för att 

medlemmarna ska kunna våga vara kreativa, något som tidigare studier av exempelvis Cirella et 

al. (2014) också pekat på. Vidare kan vi konstatera att det var av stor vikt, inom detta team, att 

balansera det fria arbetet med målstyrning, annars kan kreativiteten ta över och teamet tappar 

riktning. 

  
Vi kan dra slutsatsen att ”group think” ännu inte visat sig i detta team. Snarare har 

tidsperspektivet gjort så att medlemmarna lärt sig hur de kan dra nytta av varandras expertiser. 

Eftersom individerna lärt sig vad resterande medlemmar innehar för kunskap så kan de ställa mer 
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specifika frågor vilket ger snabbare och mer exakta svar. Således blir kommunikationen mellan 

medlemmarna mer effektiv och de olika kunskaperna kan användas i större utsträckning. Detta 

påvisar att teamet lärt sig att utnyttja sin heterogenitet och genom detta blivit mer kreativt och 

effektivt, istället för homogent. 

  
Slutligen kan vi konstatera att det heterogena teamet, i vår studie, drar nytta av sin mångfald 

kontinuerligt eftersom kreativiteten är en beständig komponent i teamets arbetsprocess. Genom 

att analysera problem och lösningar ur sina expertområden applicerar medlemmarna sina 

personliga perspektiv på, i princip, varje element av arbetet. Detta möjliggörs genom stödet från 

det makrosociala systemet som uppmuntrar självständighet och kreativitet i kombination med 

projektets gemensamma mål som medlemmarna ständigt strävar mot. Tack vare att 

medlemmarna kan ta till sig varandras kunskap lyckas de utnyttja sina olikheter på ett sätt som 

gynnar deras arbetsprocess på ett kreativt sätt. Detta genom att ständigt fråga varandra när de inte 

förstår och ifrågasätta problem utifrån respektive spetskompetens.  

6.1 Studiens begränsningar 

Det finns en bristande möjlighet att generalisera resultatet av en kvalitativ studie på grund av att 

den inte är standardiserad. Det kan dock motarbetas med att länka ihop resultatet av studien med 

tidigare forskning och därmed hävda att det ger en teoretisk vikt trots att det finns viss bias i och 

med de kvalitativa studiemetoderna. 

  
I vår studie har personerna visserligen spetskompetens inom olika områden men de ligger alla 

inom fältet för biologi vilket gör att de än dock talar samma språk vad gäller exempelvis 

terminologi. Detta kan vara en anledning till att informations- och kunskapsdelning inte sågs som 

ett problem av våra respondenter. Våra resultat hade eventuellt kunnat se annorlunda ut om vi 

hade undersökt ett team med större spridning i expertis.  

 

Som tidigare nämnt var teammedlemmarna från olika kulturer och denna heterogenitet kan enligt 

exempelvis Stahl et al. (2010) också ha positiv effekt på kreativitet. Vi kan således inte veta i 

vilken grad medlemmarnas kulturella bakgrund har påverkat teamets totala kreativitet. Detta är 

viktigt att ha i beaktning då det eventuellt kan ha påverkat resultatet från vår studie. 
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Ytterligare begränsning finns i att vi inte kan fastställa om teamet faktiskt är kreativt, vi har 

antagit att teamet bör vara kreativt eftersom de arbetar i en kontext som är väldigt oförutsägbar. 

Vi har endast kunnat fråga om upplevd kreativitet och hur teamet applicerar sina olikheter på sitt 

dagliga arbete, vilket ju inte befäster huruvida teamet är kreativt eller inte. Dock var inte målet 

med studien att på något sätt mäta kreativiteten vilket gör att vi inte ser detta som ett större 

problem. 

6.2 Förslag till vidare forskning                                                                         

Tidigare forskning anger att det behövs fler studier om vad som sker inom det heterogena teamet 

och utifrån det har vi tagit fram olika punkter som skulle vara relevanta för att öka förståelsen för 

vad som sker under teamens kreativa arbetsprocess. Exempelvis kan team med andra mål, 

sammansättningar och kontexter studeras för att ge mer bredd till det aktuella fältet. 

  
Det skulle vara av nytta att studera ett team där det makrosociala systemet inte bidrar med lika 

mycket stöd och uppmuntran som i vårt fall, alternativt där det inte existerar alls och där 

exempelvis teamledaren utövar auktoritärt ledarskap. Vår teoretiska modell samt tidigare studier 

hävdar att normer och kulturen i organisationen är viktig för att kreativitet ska existera, hur ser 

det ut om organisationen inte uppmuntrar detta? 

  
Vårt studerade team verkar i en miljö som är uttalat kreativ och kreativiteten är en del av målet, 

vi har dock diskuterat såväl med varandra som med respondenterna om hur målet påverkar 

kreativiteten. Exempelvis vore det intressant att undersöka hur kreativitetsprocessen och teamets 

arbete ser ut i ett team som arbetar mot exempelvis en specifik beställning från en kund. 

  
Vi studerade ett team där expertis var den avgörande faktorn för kreativiteten. Det finns 

anledning att tro att det finns skillnad i arbetsprocessen och kreativiteten i team med andra typer 

av heterogenitet. Vidare bör utmaningarna med att få teamet att jobba mot samma mål skilja sig 

beroende på deras typ av mångfald. Utifrån detta vore det av vikt att studera arbetsprocessen 

inom team med annan sorts heterogenitet, exempelvis ett team med stora generationsskillnader 

eller kulturell mångfald. 
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Slutligen, teorin som definierar homo- och heterogenitet hävdar att medlemmar blir mer och mer 

lika varandra under tidens gång, en produkt av “group think”, vilket påstås hämma kreativiteten. 

Då vårt team endast arbetat ihop i nuvarande form i några månader var detta inget vi kunde 

utläsa och därmed finns behov av longitudinella studier av teamets arbetsprocess. 
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Bilaga 1 Förbestämda intervjufrågor: Teammedlemmar 
Frågor för att fånga in heterogenitet: 

1.1 Will you tell us about yourself; education, previous work experiences, family, background? 

  

1.2 What do you do in this research group? Will you describe your project? 

  

1.3 Will you describe your daily work tasks? 

  

1.4 How long have you been employed at Uppsala university? 

  

1.5 Do you have previous experience of working in teams? 

  

1.6 How long have you been a part of this research group? 

  

1.7 Has the teams way of working together changed over time? 

  

1.8 What do the other team members do? When and with whom do you work with regularly? 

  

Frågor för att fånga in arbetsprocessen: 

2.1 How often does the team meet? 

  

2.2 Can you describe a standard meeting and what do you do during the meetings? 

  

2.3 When you meet, do you have any routines? If yes, did the team come up with these routines 

by themselves? 

  

2.4 Can you describe how the team acts when confronted with a challenge or problem? 

  

2.5 How does the team come up with new solutions and ideas? 
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2.6 Are there any specific roles within the team during the work process? And if there is, are 

 these constant during the process? 

  

2.7 How do you share knowledge and information within the team? Are there any difficulties 

connected to the sharing? 

  

2.8 When do you feel that your knowledge and expertise comes to use during the work process? 

Other than education, do you feel like there are other experiences that are useful in this project? 

  

2.9 When solving a problem, how does the team decide which solution is most suitable? 

  

2.10 How is your work evaluated, as a team or individually? Is it only the finished project that 

gets evaluated? 

                                      

Frågor för att fånga in frihet och handlingsutrymme: 

3.1 Are you allowed to make decisions that can affect the entire team and its project without 

consulting the other team members? 

  

3.2 Do you feel that you can live up to your full potential? Do you feel like the team takes 

advantage of all you have to give? Are you doing anything yourself to make sure you use your 

full potential? 

  

3.3 Is there any explicit leadership during the project? If yes, how does it work? Will you 

describe the leadership? 

  

3.4 Do you have anything to add regarding the work process in this team? 
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Bilaga 2 Förbestämda intervjufrågor: Teamledare 
Frågor för att fånga in heterogenitet: 

1.1 Will you tell us about yourself; education, previous work experiences, family, background? 

  

1.2 What do you do in this research group? Will you describe the project? 

  

1.3 Will you describe your daily work tasks regarding this project? 

  

1.4 How long have you been employed at Uppsala university? 

  

1.5 Do you have previous experience of working in teams? 

  

1.6 How long have you been a part of this research group? 

  

1.7 How did you go about when assembling the team? 

  

1.8 Which skills and traits did you look for in the team members? 

  

1.9 Is it a coincidence that the members are from varying nationalities? Do you think this kind of  

diversity affects the team in any way? 

  

1.10 Has the team’s way of working together changed over time? 

  

Frågor för att fånga in arbetsprocessen: 

2.1 How often does the team meet? 

  

2.2 Can you describe a standard meeting and what do you do during the meetings? 

  

2.3 When you meet, do you have any routines? If yes, did the team come up with these routines 

by themselves? 
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2.4 Can you describe how the team acts when confronted with a challenge or problem? 

  

2.5 How does the team come up with new solutions and ideas? 

  

2.6 When solving a problem, how does the team decide which solution is most suitable? 

  

2.7 Are there any specific roles within the team during the work process? And if there is, are 

these constant during the process? 

  

2.8 How do you share knowledge and information within the team? Are there any difficulties 

connected to the sharing? 

  

2.9 When do you feel that your knowledge and expertise comes to use during the work process? 

Other than education, do you feel like there are other experiences that are useful in this project? 

  

2.10 How is the work, as a team or individually, evaluated? Is it only the finished project that 

gets evaluated? 

  

2.11 Do you have anything to add regarding the work process in this specific team? 

  

  

 


