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Sammanfattning
___________________________________________________________________________ 

Titel: Innovation kräver olikheter. 

Samarbete kräver likheter. 

Framgång kräver båda delar. 

Författare: Denise Cajanus & Johanna Lindecrantz 

Handledare: Martin Andersson (PhD) 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

___________________________________________________________________________ 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka förhållandet mellan innovationsförmåga och 

kognitiv distans i projektteam med yrkeskompetens som en heterogen kontra homogen faktor. 

Detta kommer att angripas genom relevanta teorier inom innovation, optimal kognitiv distans, 

absorptionsförmåga, heterogena och homogena team samt yrkeskompetens och dess påverkan på 

innovation- och samarbetsförmåga. 

Metod: Uppsatsens frågeställning kommer att besvaras genom en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer med två företag inom branschen för innovation och utveckling. 

Intervjudatan kommer att analyseras och jämföras med stöd av relevanta teorier. 

Slutsatser: Studien gav empiriskt stöd till att homogenitet kontra heterogenitet vad gäller 

yrkeskompetens i team är av vikt att beakta vid teamsammansättning med syfte om att främja 

både innovations- och samarbetsförmåga för att på så vis nå framgång. I studien framkom även 

att ett ledarskap som tar hänsyn till ovan sagda  är en viktig dimension att ta i beaktande vid 

teamsammansättning och en aspekt som bör studeras i framtida forskning. 

Sökord
Innovation, heterogena team, homogena team, kognitiv distans, optimal kognitiv distans, team, 

kompetens, absorptionsförmåga, diversitet 
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Abstract
___________________________________________________________________________ 

 Title:  Innovation requires differences. 

Collaborations requires similarities. 

Success requires both parts. 

Authors: Denise Cajanus & Johanna Lindecrantz 

Supervisor: Martin Andersson (PhD) 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 

___________________________________________________________________________ 

Purpose: The purpose of this paper is to examine the relationship between innovation and 

cognitive distance in project teams with professional skills as a heterogeneous versus 

homogeneous factor. This will be explained by relevant theory within innovation, optimal 

cognitive distance, absorptive capacity, heterogeneous and homogeneous teams and professional 

competence and its impact on innovation and collaboration skills. 

Method: The research question will be answered by a qualitative method in the form of semi-

structured interviews with two companies in the industry of innovation and development. The 

interview data will be analyzed and compared with support of the theory. 

Conclusion: The study provided empirical support to homogeneity versus heterogeneity in terms 

of professional skills in teams, is important to consider in the team-composition to promote both 

innovation and collaboration to achieve success. The study also revealed that a leadership that 

takes the above into account is an important dimension to take into consideration in team-

composition and an aspect that should be studied in future research. 

Keywords
Innovation, heterogeneous team, homogeneous team, cognitive distance, optimal cognitive 

distance, groups, competence, absorptive capacity, diversity 
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1.0 Inledning

Innovationsförmåga, förmågan att realisera och implementera kreativa lösningar på problem eller 

möjligheter, har på grund av kontinuerliga förändringar i samhället blivit en alltmer viktig aspekt 

för organisationer att ta i beaktande (Baregheh, Rowley & Sambrook, 2009). Detta på grund av 

att företag ska kunna anpassa sig och därmed behålla sin marknadsposition samt 

konkurrenskraft. Organisationers förändringsbenägenhet är enligt Denning (2005 i Gilley, Dixon 

& Gilley, 2008) avgörande för innovation, där innovationsgraden i sin tur påverkar möjligheten 

för tillväxt, konkurrensfördelar och värdeskapande (Zahra & Covin, 1994). Leonard & Sensiper 

(1998) instämmer kring detta och menar även att färdigheter och kompetens hos dem anställda är 

viktigt för att kunna möjliggöra innovation i organisationer.  

Diversitet mellan individer är värdefullt för innovation (Leonard & Sensiper, 1998) och 

författarna förklarar att det uppstår genom social interaktion, vilket till exempel implementeras 

genom teamarbete. Problemet ligger dock i svårigheten kring hur ett team skall sättas samman 

för att nå innovation och effektivitet då många faktorer har en avgörande påverkan på resultatet. 

Svedberg (2012) menar att olika individer i ett team skapar en viss spänning som behövs för att 

de skall kunna producera utveckling och innovationer. Författaren hävdar dock att individuella 

extremiteter, varandras motsatser, tillför mer nackdelar än fördelar för teamets samarbete och 

utvecklingsmöjligheter. 

Idag främjar många organisationer heterogena team på grund av att diversitet vad gäller 

bakgrund, kompetens och erfarenheter tycks generera de bästa idéerna enligt Mello & Ruckes 

(2016). Författarna fortsätter och menar att istället för att arbeta traditionsenligt och nå 

konventionella lösningar, krävs diversitet mellan individerna i ett team för att skapa innovation, 

revolutionera och utveckla. Mello & Ruckes (2016) hävdar att ett team av två individer med 

olika erfarenheter och kompetenser ökar signifikant sannolikheten att få tillgång till ett 

beslutsunderlag med bredare kunskapsspann vilket därmed förenklar samt förbättrar 

beslutsprocessen. Det finns dock forskning vilken indikerar att motsatsen är att föredra, det vill 

säga homogent sammansatta team (Gruenfeld, Mannix, Williams & Neale, 1996). Ancona & 

Caldwell (1992) utförde en studie på 45 heterogena team inom högteknologiska branscher med 

inriktning digital bild, data samt IT-analys med totalt 409 individer och fann att diversitet ökade 
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innovationsförmågan och i viss mån förbättrade teamarbetet. Dock visade det sig att teamen föll i 

genomförandet och en påverkande faktor var att heterogena team inte besitter samma förmåga att 

samarbeta likt homogena. Homogena team har således lättare att socialt integrera med varandra, 

vilket underlättar kommunikationsflödet och minskar uppkomsten av misstolkningar.  

1.1 Problemdiskussion 

Företag ställs inför en utmaning när de ska sätta samman innovativa team. Detta på grund av 

forskningens skiljaktigheter kring huruvida ett team och dess medlemmar skall, för att främja 

innovation, vara diversifierad (heterogen) vad gäller kompetens och erfarenheter (Leonard & 

Sensiper, 1998) eller om de tvärtom, skall vara likartade (homogena) i syfte om god 

samarbetsförmåga (Gruenfeld et al., 1996). Problemet är att ett homogent team kan ha brister i 

form av diversifierade perspektiv och kompetenser (Haon, Gotteland & Fornerino, 2008). Detta 

är ett problem då allt för lika erfarenheter, bakgrund och kompetens bland team-medlemmar kan 

minska innovationsförmågan. Samtidigt kan ett allt för heterogent team inneha relevant, 

diversifierad utbildning och kompetens för en uppgift, men saknar förmågan att förstå och 

kommunicera med varandra då deras kunskap är för utbredd (Schullery & Schullery, 2006). 

Avsaknaden av förmågan att förstå, samarbeta och utbyta kunskap med varandra medför 

konsekvensen försämrad innovationsförmåga (Gruenfeld et al., 1996). Problemet ligger därmed i 

att hitta en balans mellan hur heterogent kontra homogent ett team bör vara sammansatt för att ha 

en god samarbetsförmåga men samtidigt vara innovativt. Det krävs heterogenitet för att främja 

innovation och utbyte av ny kunskap men det krävs även homogenitet för att individerna skall 

förstå varandra.  

“Information is useless if it is not new, but it is also useless if it is so new that it cannot be 

understood” (Nooteboom, 2000, p. 153). 

Det Nooteboom (2000) menar är att det spelar ingen roll hur kompetenta team-medlemmar är 

individuellt om de inte kan överföra kunskap mellan varandra. Hur väl individer kan göra detta 

beror till stor del på deras så kallade kognitiva distans (Nooteboom, Haverbeke, Duysters, 

Gilsing & Van den Oord, 2007). Kognition definieras som en mental aktivitet, vilken är 

påverkad av individens erfarenheter och livsuppfattning.  Individers olika kognition avgör hur 

pass liten eller stor kognitiv distans de har till varandra. När avståndet är litet mellan individer 
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ökar förmågan att samarbeta och överföra kunskap. Dock är problemet i ett sådant fall att det 

innebär en brist på perspektiv, vilket försämrar innovationsförmågan medan ett stort kognitivt 

avstånd leder till motsatt effekt. Nyckeln är därmed att finna en optimal kognitiv distans mellan 

individerna, det vill säga ett avstånd i relationerna mellan team-medlemmarna som förhåller sig 

så pass heterogen att arbetet blir produktivt men inte heller för heterogen då det påverkar den 

ömsesidiga förståelsen. Detta har Nooteboom et al. (2007) studerat kring och funnit empiriskt 

stöd i hur graden heterogenitet och homogenitet påverkar utfallen innovation- och 

inlärningsförmåga och funnit ett optimalt läge mellan variablerna, vilket författarna kallar 

optimal kognitiv distans. Det är av intresse att undersöka om det finns stöd för denna studie på 

teamnivå med anledning av att det är betydande för organisationer att inneha kunskap kring 

teamsammansättning, då arbete i team med projekt ökar (Tonnquist, 2014). Optimal kognitiv 

distans kan studeras utifrån en mängd olika heterogena faktorer varav denna uppsats kommer att 

fokusera på yrkeskompetens bland individer i ett team. Detta på grund av att yrkeskompetens är 

en bidragande faktor till varierande perspektiv, vilket likt ovan sagda är en viktig aspekt för 

innovationsförmågan (Dahlin, Wiengart & Hinds, 2005). 

 

1.2 Frågeställning 

Hur påverkas innovationsförmågan i team av kognitiv distans med fokus på skillnader i 

yrkeskompetens? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom semistrukturerade intervjuer med företag inom branschen för 

innovation och utveckling, studera samband mellan hur kognitiv distans och yrkeskompetens 

påverkar kunskapsöverföringen och innovationsförmågan i projektteam. Studien ska bidra till 

forskningen kring innovationseffektiv teamsammansätttning då det har en påverkande effekt på 

ett teams prestanda och resultat. Uppsatsen tar stöd i studier kring heterogena och homogena 

team och hur det i sin tur påverkar den kognitiva distansen. 
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2.0 Teori 

2.1 Innovation 

En legend inom innovationsforskning, Joseph Schumpeter, definierar begreppet innovation som 

en ny produkt, tjänst eller en förbättrad arbetsprocess som är okänd för marknaden. Innovation är 

även att skapa en ny marknad, ett nytt sätt att ta tillvara på råmaterial eller att förbättra en 

industri genom att skapa eller bryta upp ett monopol (Godin, 2008). Innovation och 

innovationsförmågan påverkas i sin tur av ett antal olika aspekter, bland annat diversitet mellan 

team-medlemmar (Nooteboom, 2006 i Asheim, Cooke & Martin 2006). 

Diversitet associeras som interaktionen mellan ett antal människor eller företag med olika 

färdigheter, kompetens och kunskap under en process av lärande eller innovation. Graden av 

diversitet vad gäller dessa faktorer påverkar i sin tur den kognitiva distansen. Detta är ett 

problem för företag inom branschen för utveckling och innovation eftersom ju större den 

kognitiva distansen är, desto större innovationsförmåga, men ju större kognitiv distans desto 

sämre blir samarbetsförmågan och chansen till ett lyckat slutresultat av innovationsprocessen 

(Nooteboom et al., 2007). Vidare menar Brown & Duguid (1991) att lärande och innovation är 

något som i dagens samhälle är nödvändigt för att organisationer ska kunna behålla 

konkurrenskraft i framtiden där båda variablerna har en inverkan på varandra. Författarna 

fortsätter och menar att en effektiv organisation måste kontinuerligt arbeta med att minska 

avståndet mellan dessa faktorer. Innovation var tidigare endast en specifik del i företag, idag är 

innovation multidimensionellt och något som genomsyrar alla delar i många organisationer, från 

implementering av nya affärsmodeller till introducering av globala marknader. Detta medför att 

problematiken kring sammansättning av innovativa team ökar ständigt. 

Bergendahl & Magnusson (2015) menar att innovationsprocessen i början gynnas av heterogena 

team och i slutet av homogena med anledning av att diversitet är att föredra initialt. Detta 

eftersom det genererar mer innovativt tänkande medan genomförandet kräver närmare relationer. 

Att samla olika perspektiv externt genom information och motivation från samarbetspartners 

istället för internt, är ett sätt att överkomma problematiken kring heterogenitet vid 

innovationsprocesser. Möjligheten att ta till sig denna samlade information och utnyttja denna 
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kallas absorptionsförmåga vilket påverkas av graden diversitet och kognitiv distans mellan en 

organisation och extern part (Cohen & Levinthal, 1990). 

Kognitiv distans och innovationsförmågan har även en koppling till skillnader på regional nivå 

eftersom kognition till stor del beror på bakgrund och tidigare erfarenheter i livet (Nooteboom 

2006 i Asheim, Cooke & Martin, 2006). Författaren menar att likheter i den geografiska 

bakgrunden leder till homogenitet och föreslår därmed istället ett geografiskt avstånd mellan 

individerna och tätt mellan mötena. Detta för att öka innovationsförmågan och finna en jämvikt 

mellan heterogeniteten kontra homogeniteten och då nå en optimal kognitiv distans. 

2.2 Optimal kognitiv distans 

Nooteboom et al. (2007) menar att individers kognition är något som skapas genom integration 

med den värld och omgivning människan lever i. Det vill säga, olika erfarenheter och vägskäl i 

livet gör att människor förstår och utvärderar världen på olika sätt. Kognition är likt ett spektrum 

av mental aktivitet innehållande både sinnesuppfattning, värderingar, slutledningsförmåga och 

känslor.  Jablokow & Booth (2006) definierar hjärnan likt en modell och kognitionen är dess 

mentala resurs som anpassas i enlighet med respektive individ. Detta menar författarna leder till 

att individer har olika kognitiv distans mellan varandra likt mentala broar (illustreras i bild 1) där 

avståndet är olika långt beroende på ovan sagda. 

Figur 1 
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Diversitet bland team-medlemmar främjar innovationsförmågan genom varierande perspektiv 

och kompetens (Bergendahl & Magnusson, 2015). Diversitet är dock inte nyckeln till 

framgångsrika innovationsprocesser utan det kräver även kommunikation med ett gemensamt 

språk, samarbetsförmåga och en möjlighet till utbyte av kunskap samt information, det vill säga 

att det existerar homogenitet mellan team-medlemmarna. Ett homogent team kan däremot 

försämra innovation och absorption av ny kunskap. Problemet ligger därmed i hur ett team, för 

att främja innovationsförmågan skall sättas samman då de till en viss del skall ha likheter för att 

kunna förstå varandra, men måste samtidigt vara heterogena för att kunna utnyttja olika 

kompetenser och perspektiv. Det vill säga ha en kognitiv distans som balanserar både 

innovationsförmågan och kunskapsutbytet (Nooteboom et al., 2007). 
  

När den kognitiva distansen är liten, vilket är fallet i homogena team, kommer ny information att 

kännas överflödig eftersom individerna besitter liknande kunskaper och det uppstår ingen 

synergi (Curseu, Krehel, Evers & Muntean, 2014). När distansen istället är stor uppstår inte 

heller någon synergi eftersom informationen är så pass ny bland team-medlemmarna att det blir 

svårt att kommunicera, förstå och skapa värde. Detta är exempelvis fallet i ett team där 

medlemmarna endast besitter spetskompetenser utan en förmåga att kommunicera sin kompetens 

till övriga. När den kognitiva distansen är på en medelnivå kan synergi uppstå och team-

medlemmarna både lär sig av och förstår varandra. 
  

Nooteboom et al. (2007) har studerat kring kognitiv distans och testat hypoteser kring huruvida 

det existerar en optimal kognitiv distans och funnit empiriskt stöd. Författarna utförde analyser 

kring hur innovation och kognitiv distans förhåller sig tillvarandra likt ett omvänt U efter en 

studie mellan företagsallianser. Studien resulterade i slutsatsen att när den kognitiva distansen 

ökar, har den till en början en positiv effekt på innovationsförmågan på grund av att de olika 

individerna utnyttjar varandras olikheter genom att det råder en större heterogenitet ju mer den 

kognitiva distansen ökar. Detta når dock en maxpunkt där förhållandet istället vänder och 

distansen blir för stor för att individerna ska kunna förstå varandra och kunna samarbeta likt 

homogena team. Då behovet av samarbete, skapa nätverk och brobygge mellan organisationer 

med olika kompetenser ökar i dagens samhälle (Egbetokun & Savin, 2014; Boschma, 2005) ökar 

även kraven på att kunna kommunicera och integrera med varandra. Men och andra sidan är 

effekten av motsatsen; att känna en allt för familjär stämning inte heller att föredra, då detta 

minskar innovationsförmågan. Nooteboom et al. (2007) menar att organisationers utmaning är att 
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hitta samarbetspartners som är så pass olika att det finns nya saker att lära av varandra, men så 

pass lika att de klarar av att samarbeta. Författarna Wenger & Snyder (2000) ser detta på ett 

annorlunda sätt och menar att lärande och innovation återfinns i en miljö med nära relationer där 

det finns gemensamma intressen, liknande kompetenser och tillit mellan team-medlemmarna. 

Vikten av att ta kognitiv distans i beaktande vid teamsammansättning ökar i samma takt med 

globalisering och ny teknologi eftersom det innebär ny intern och extern kunskap vilket gör att 

risken ökar för en för stor kognitiv distans, menar Gilsing, Nooteboom, Vanhaverbeke, Duysters 

& Van den Oord (2008). Egbetokun & Savin (2014) kompletterar Nooteboom et al. (2007) 

studier och har visat att välja allianspartner med optimal kognitiv distans i beaktande har en 

positiv effekt på företagets vinst, likt Boschma (2005) som samtidigt hävdar att det skapar 

komparativa fördelar. 

Kognitiv distans påverkar människors absorptionsförmåga (Boschma 2005), vilket avser 

förmågan att kunna ta del av information mellan varandra. Enligt Nooteboom et al. (2007) finns 

det en negativ korrelation mellan absorptionsförmågan och kognitiv distans (Cohen & Levinthal, 

1990), medan det råder en positiv korrelation mellan innovation och kognitiv distans. Punkten 

där den kognitiva distansen är optimal ligger således i diagrammet i området där den omvända u-

funktionen för kognitiv distans, möter de negativa och positiva linjära funktionerna för 

inlärningsförmåga respektive innovationsförmåga (se diagram 3). Att finna ett optimum vid 

teamsammansättning är av vikt eftersom i det läget är heterogeniteten av sådan grad att den 

resulterar i hög produktivitet utan att kommunikationen och samarbetsförmågan brister. 

2.3 Absorptionsförmåga 

Cohen & Levinthal (1990) beskriver hur viktig och kritisk extern kunskap är för organisationers 

innovationsförmåga och möjligheten att utföra innovativa processer. Begreppet extern kunskap 

definierar författarna som bland annat ett gemensamt språk, grundläggande färdigheter eller en 

ny utveckling på marknaden. Genom att kombinera tidigare kunskaper och ta till sig ny 

information, så kallad absorptionsförmåga, kan innovation skapas. 

Förutsättningen för absorptionsförmåga är att de anställda måste ha relaterade förkunskaper för 

inlärning och kunna ta till sig ny information (Cohen & Levinthal, 1990), vilket enligt Cabrales, 
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Medina, Lavado & Cabrera (2008) är egenskaper ett homogent team besitter. Lärande och 

innovationsprocesser gynnas även av heterogena team genom diversifierade kompetenser vilket 

främjas genom utbyte av information då det skapar möjligheten för inlärning av nya 

kunskapsområden och perspektiv. Å ena sidan behöver team vara heterogena för att främja 

innovationsförmågan men å andra sidan homogena för att kunna utvärdera och ta till sig, 

absorbera, den nya kunskapen (Gilsing, et al., 2008). För att kunna förstå och absorbera kunskap 

krävs alltså en viss kognitiv närhet mellan team-medlemmarna. Dock är den kognitiva närheten 

en risk för innovationsförmågan då den enligt Nooteboom et al. (2007) minskar när 

absorptionsförmågan ökar. Absorptionsförmågan är således beroende av hur stor respektive liten 

den kognitiva distansen är mellan individerna. Är den kognitiva distansen stor är 

inlärningsförmågan låg och vice versa (Boschma, 2005). Absorptionsförmågan är därmed ett 

argument till vad som går förlorat om den kognitiva distansen blir för stor. Anledningen till att 

homogena team har en bättre absorptionsförmåga beror på att team-medlemmarna ligger på en 

liknande kognitiv nivå och att de därmed talar ett gemensamt språk som är begripligt för alla. Ny 

utveckling kräver ny kunskap. En följd av den explosionsartade tekniska utvecklingen är att 

företag behöver ny kunskap, vilket gör att kunskapsklyftan ökar mellan dem anställda och 

därmed minskar absorptionsförmågan och den kognitiva distansen ökar. 

Cohen & Levinthal (1990) framhäver att en organisations absorptionsförmåga inte endast utgör 

förmågan att samla information utan handlar även om förmågan att kunna utnyttja den. Den 

förmågan beror i sin tur på hur väl ett team kan kommunicera, samarbeta och den kognitiva 

distansen. Vad som utgör en effektiv kommunikation och kunskapsspridning är framförallt ett 

gemensamt språk och symboler (Dearborn & Simon, 1958 i Cohen & Levinthal, 1990). Cohen & 

Levinthal (1990) menar att arbetet i ett team eller i en organisation kan genom ett gemensamt 

språk effektiviseras men språket får inte bli så pass anpassat att diversiteten bland individerna 

försvinner. Författaren Schein (1985 i Nooteboom et al., 2007) beskriver att det krävs ett 

gemensamt så kallat tolkningssystem, som grundar sig i organisationskulturen och innebär 

delade meningar, värderingar, föreställningar och tolkningar. Diversiteten vad gäller kompetens i 

teamet är avgörande för den kognitiva distansen och således det gemensamma språket mellan 

team-medlemmarna (Nooteboom et al., 2007). Detta påverkar i sin tur förmågan att ta till sig ny 

information och lära sig ny kunskap där större kognitiv distans mellan individerna, minskar 

absorptionsförmågan i teamet. Problemet är att det enligt Burt (2004) skapas så kallade 

“structural holes” när den kognitiva distansen blir för stor, där heterogeniteten dominerar 
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homogeniteten och menar att det är en stor anledning till att det blir missuppfattningar samt brist 

i kommunikationen inom företag.   

2.4 Heterogena och homogena team 

Det finns ett flertal dimensioner vilka avgör om ett team är heterogent eller homogent, det kan 

gälla individers kön, etnicitet, bakgrund, utbildning, yrkeslivserfarenheter et cetera. 

Diversifierade dimensioner är avgörande för individers kognition och den kognitiva distansen till 

andra människor. Social interaktion och arbete tillsammans i team har en betydande roll för 

innovationsprocesser och kunskapsskapande i organisationer (Bergendahl & Magnusson, 2015) 

vilket i sin tur påverkas av diversitet och kognitiv distans. Samtidigt finns det faktorer som 

utifrån hur teamsammansättningen ser ut, kan försämra innovationsförmågan och 

arbetsprocesser. Forskning kring optimal kognitiv distans har beaktat två sidor vilka är varandras 

motpoler vid teamsammansättning; kunskapsöverföringen och innovationsförmågan (Nooteboom 

et al., 2007). Enligt författarna ökar heterogenitet innovationsförmågan och homogenitet 

kunskapsöverföringen. 

Schullery & Schullery (2006) beskriver hur forskning ofta talar för heterogena team då skillnader 

i perspektiv och kompetens ofta leder till effektiva produktionsprocesser, innovation samt 

problemlösning i team. Bergendahl & Magnusson (2015) följer liknande resonemang och 

beskriver att varierande kompetenser samt kunskap kan skapa nya kombinationer av lösningar 

och diversifierade kompetensområden i team kan öka möjligheten till lärande och utveckling. En 

relaterad teori är studien av Everett Rogers (1995)  kring “heterophily construction” och dess 

påverkan på innovation och kommunikation i team. Författaren beskriver i sin bok “Diffusion of 

Innovations” hur heterophily gynnar innovation samtidigt som det försämrar kommunikationen. 

Motsatsen till detta kallar Rogers (1995) “homophily construction” vilket tvärtom gynnar 

kommunikation och har därmed likheter med homogena team som flertalet forskare 

argumenterar för. Exempelvis beskriver författarna Cabrales et al. (2008) att team-medlemmar 

med liknande kompetens och kunskap har lättare att förstå, tala och vara öppna med varandra 

genom att de känner tillit och trygghet i teamet. Genom att besitta liknande kompetenser och bli 

experter inom ett område kan de på ett enklare sätt dela en viss kunskap och tillsammans bli 

innovativa. 
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Schullery & Schullery (2006) beskriver att alltför heterogena team kan leda till dålig 

kommunikation och kan skapa konflikter i team vilket i sin tur kan försämra informationsutbyte, 

lärande och produktionsprocesser. I kontrast, inträffar det sällan konflikter i en homogen 

sammansättning, utan dessa består oftast av lyckligare team-medlemmar. Detta på grund av 

likartad bakgrund samt perspektiv och där det exempelvis inte finns en dominerande team-

medlem som kontrollerar och styr teamet. Istället använder team-medlemmarna sin fulla 

kompetens och kan utvecklas genom att själva tvingas ta tag i uppgifter och tilldela roller. 

Anderson (1983 i Crown, 2007) beskriver att en homogen sammansättning leder till en högre 

social integration mellan team-medlemmarna, vilket inte nödvändigtvis förbättrar teamets 

utförande men har en påverkande effekt på tillfredsställning, interaktion och attraktion i teamet 

(O’Reilly et al., 1989 i Crown, 2007). Men forskning vilken påstår att en homogen 

teamsammansättning är att föredra framför en heterogen, utgår ofta från resultatet av en bättre 

samarbetsförmåga istället för teamets prestanda (Crown, 2007).  

Forskarna Gruenfeld et al. (1996 i Haon, Gotteland & Fornerino, 2008) har genom en studie 

kommit fram till att ett homogent team besitter fler fördelar vad gäller informationsutbyte, 

lärande och prestation än ett heterogent sammansatt team. Detta beror enligt Arrow & McGrath 

(1993 i Haon, Gotteland & Fornerino, 2008) på att ett förtroget och homogent team har lättare att 

kommunicera och uttrycka sina åsikter utan att känna rädsla över att bli dömda. 

Absorptionsförmågan är som ovan nämnt viktig för att skapa innovation men för mycket tillit 

inom teamet kan leda till ett allt för stort förtroende vad gäller informationsutbyte mellan 

individerna i teamet, vilket istället skadar innovationsförmågan (Collins, 2001 i Haon, Gotteland 

& Fornerino, 2008). Anledningen till det är att allt för lika åsikter och perspektiv, snarare bygger 

vänskapliga relationer än ifrågasättande diskussioner som leder till utveckling. 

Nooteboom et al. (2007) menar att innovationsförmågan främjas av en balans mellan graden 

homogenitet kontra heterogenitet i team vilket även Rogers (1995) hävdar i sin relaterade teori 

där en innovationsprocess främjas av en jämvikt mellan homophily och heterophily. 
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2.5 Kompetens 

Mycket forskning innehåller studier kring hur diversitet kring olika perspektiv, erfarenhet, 

bakgrund och kunskap förbättrar problemlösning och innovationsförmågan (Haon, Gotteland & 

Fornerino, 2008). Begreppet diversitet innefattar en mängd dimensioner, varav dessa som ovan 

nämnt, har en avgörande effekt på optimal kognitiv distans. För att förstå denna påverkan ur ett 

teamperspektiv kommer fokus i denna uppsats att inrikta sig på dimensionen kompetens. 

Anledningen till val av denna inriktning beror på dess relevans inom team vilka huvudsakligen 

arbetar med innovation (Bergendahl & Magnusson, 2015). Innovationsförmågan påverkas av hur 

ett team är sammansatt och vilka kompetenser som skall kombineras. Kompetenser är något som 

kan förändras och anpassas i en situation som i detta fall är inom projekt med inriktning 

innovation och utveckling. Därmed kan även den kognitiva distansen mellan individer förändras 

och anpassas vilket gör kompetens till en relevant heterogen kontra homogen faktor att studera.  

Kompetensdiversitet betecknas ofta som “funktionsdiversitet” och avser de funktioner individer 

besitter exempelvis specifikt på en avdelning inom ett företag. Författarna Haon, Gotteland & 

Fornerino (2008) beskriver däremot att begreppet kompetensdiversitet innefattar mer än så. En 

individ kan vid en produktutvecklingsprocess, förutom att bidra med sin avdelningserfarenhet, 

även bidra med kompetens från tidigare erfarenheter och utbildning. Detta medför att ett 

sammansatt team kan vara heterogent i den mån att de kan ha olika avdelningsfunktioner, men 

kan vara homogent genom att ha liknande kompetenser i form av utbildningsområde. Kompetens 

kommer i denna uppsats alltså inte endast inkludera avdelningskompetens utan även erfarenhet 

och utbildningar. 

Williams & O’Reilly (1998 i Haon, Gotteland & Fornerino, 2008) beskriver hur 

kompetensdiversitet i team kan bidra med mer kunskap och information vilket öppnar 

möjligheten för djupare analyser samt ökar teamets kompetens som helhet. Att utbyta kunskap 

och information, absorptionsförmågan, är inte alltid enkelt och kräver bland annat ett gemensamt 

språk för att individerna ska kunna förstå och ta till sig informationen (Cohen & Levinthal, 

1990). Problematiken innefattar därmed att hitta en balans där team-medlemmarna förstår och lär 

sig av varandra men samtidigt besitter olika kompetenser för att främja innovation. 
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Kompetensdiversitet effektiviserar innovationsprocesser där olika avdelningar med 

diversifierade kompetenser tillsammans får bredare informations- och kunskapsflöde (Dahlin et 

al., 2005). Detta styrks även av ett exempel från Carlino & Kerr (2014) kring hur Steve Jobs på 

Pixar Studio anordnade en mötesplats för hela företaget och alla dess avdelningar för att bidra till 

innovation, det vill säga en plats där individer inom olika kompetensområden, från teknik till 

ekonomi, möttes för att kommunicera och utbyta erfarenheter. Dock är en stor diversitet bland 

kompetenser i ett team inte alltid till en fördel. Problemet ligger i att en allt för hög grad av detta 

kan leda till en hög kognitiv distans mellan individerna i teamet (Nooteboom et al., 2007). 

Kompetenserna kan då vara så pass olika att individerna inte talar ett gemensamt språk (Cohen & 

Levinthal, 1990), det vill säga kan varken förstå eller lära sig av varandra, vilket har en negativ 

påverkan på innovationsförmågan. 

  

2.6 Slutledning teorier 

Utifrån ovan sagda framhävs en tydlig problematik gällande den kognitiva distansen och vilken 

grad av heterogenitet kontra homogenitet som är optimalt. Avståndet mellan individers 

kognitivitet påverkas av ett flertal dimensioner där det finns teoretiskt stöd i att yrkeskompetens 

är en relevant faktor att ta i beaktande. Teorierna förklarar att ett team antingen kan vara 

heterogent med varierande kompetenser och hög innovationsförmåga, dock med en minskad 

samarbetsförmåga som en oönskad effekt, en faktor som försämrar innovationsförmågan 

långsiktigt. Detta scenario visas i diagram 1 där innovationsförmågan ökar ju större den 

kognitiva distansen är mellan team-medlemmarna.  Å andra sidan kan team istället vara 

homogena där kommunikation, samarbete och informationsutbyte gynnas men däremot 

försämras innovationsförmågan då teamets kompetenser är alldeles för lika. Detta illustreras i 

diagram 2 där absorptionsförmågan ökar i takt med att den kognitiva distansen minskar och som 

tidigare nämnt minskar innovationsförmågan desto mindre kognitiv distans. 
  

I diagram 3 illustreras den optimala kognitiva distansen, det vill säga en jämvikt där 

innovationsförmågan och absorptionsförmågan möts vilket därmed visar den distans mellan 

individer som är optimal i ett team för att gynna innovationsförmågan och samtidigt även 

absorptionsförmågan. 
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Diagram 1  

 
 

Diagram 2 

 

 

Diagram 3    
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3.0 Metod 

För att besvara frågeställningen används en kvalitativ metod där två fallföretag kommer att 

studeras. Anledningen till denna form av metod beror på att vårt syfte kräver att få en förståelse 

för hur medlemmarna i ett projektteam uppfattar både sig själva och varandra samt hur deras 

kompetenser både kan gynna och försämra innovationsprocessen (Widerberg, 2002). De valda 

företagen är relevanta då de är verksamma inom branschen för innovation och utveckling samt 

arbetar enligt projektmetodik i team, vilket är uppsatsens huvudsakliga utgångspunkter. Inom de 

två företagen intervjuas tre personer, teamledaren och två team-medlemmar. Anledningen till 

detta är att få inblick i hur både teamledaren och medlemmarna uppfattar teamets genomförande, 

innovationsprocess och sammansättning. Antalet respondenter är därmed sammanlagt sex 

personer med varierande bakgrund, ålder och dels liknande yrkeslivserfarenhet och kompetens, 

dels olika. 

I teorigenomgången är det av vikt att den innehåller information som förklarar empirin och ger 

en sammanhängande bild över möjlig korrelation. Teorin innehåller även bilder/diagram för att 

ge en ökad förståelse för läsaren (Wallén, 1996). 

3.1 Intervju 

Frågeställningen besvaras genom semistrukturerade intervjuer med två olika företag. 

Anledningen till detta är att undersöka om det finns en empirisk korrelation mellan kognitiv 

distans, innovationsförmåga och diversitet i yrkeskompetens. Utgångspunkten är ett visst antal 

fastställda frågor men intervjuaren låter respondenten själv få styra en stor del av samtalet där 

ytterligare icke fastställda frågor förekommer likt ett naturligt samtal (Kvale & Brinkmann, 

2009). Detta för att skapa diskussioner med respondenterna. Nackdelen med att använda intervju 

som metodval är att det kan ta tid och till skillnad från enkät måste frågorna till en intervju 

förklaras djupgående för att de inte ska misstolkas av respondenten (Wallén, 1996). Men för att 

kunna besvara uppsatsens frågeställning krävs mer djupgående svar och genom ett samtal kan 

respondenten öppna upp sig mer än vid en enkät. Eftersom det empiriska utfallet skulle kunna 

innehålla eventuella missförstånd, misstolkningar och problem kollegorna emellan var ett samtal 

därmed att föredra framför en enkät.  
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Intervjufrågorna utformas främst efter uppsatsens teorier men är även anpassade i enlighet med 

företag och respondent. För att öka validitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014), noggrannhet 

och minska risken för bortfall spelas intervjusamtalen in vilket kombineras med anteckningar. 

Det genomförs även en provintervju mellan författarna för att undersöka om frågorna framförs 

på ett sådant sätt att det går i enlighet med uppsatsens vision, samt skapa en uppfattning av 

tidsåtgång. För att respondenterna ska känna sig bekväma med samtalet och för att skapa ett 

helhetsintryck utförs intervjuerna på respektive företag och genomförs anonymt (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

3.2 Intervjuguide 

För att säkerställa att intervjuerna ska erhålla relevanta svar för uppsatsens forskningsfråga 

utformas en intervjuguide. Principerna för dennes konstruktion är att säkerställa personens 

bakgrund, utbildning och arbetslivserfarenhet, det vill säga viktiga aspekter för att få en bild över 

respondenternas kompetens. Detta är i sin tur av vikt eftersom det möjliggör att analysera 

heterogeniteten kontra homogeniteten i företagen med aspekt på yrkeskompetensen.  

För att få en överblick kring team-medlemmarnas uppfattning av arbetsprocesser, roller och  

samarbetsförmåga genomförs intervjuerna enskilt. En annan anledning till detta är för att 

respondenterna ska våga diskutera sina känslor kring de andra medlemmarna och teamarbetet 

som helhet. För att förstå detta utformas därefter ett antal frågor kring kommunikation och 

förståelse då dessa aspekter ger indikationer kring samarbetsförmågan.  

Frågorna utformas likt ovan sagda i enlighet med teorin. Exempelvis behandlar en av frågorna 

hur innovationsprocessen uppfattas. Detta med anledning av att Ancona & Caldwell (1992) 

menar att tecken på ett heterogent team är en effektiv innovationsfas initialt, men brister i 

genomförandefasen då denna kräver närmare relationer. 

Då vi valt en semistrukturerad intervjuform uppkom ett flertal frågor som inte var förberedda 

utan anpassas utefter diskussionen med respondenterna. Dessa är viktiga att ställa för att få en 

bild över hur teamets bakgrund, arbetsprocess, rollfördelning, samarbete och 

innovationsförmåga. Dessa frågor markeras med en * i bilagan. 
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3.3 Bearbetning och analys av intervjudata 

Vid bearbetning av intervjudatan är utgångspunkten de anteckningar och inspelningar som 

samlas in under samtalen för att sammanställa och strukturera informationen. Den insamlade 

datan analyseras sedan med teorigenomgången som referensram för att studera en möjlig 

korrelation mellan teorin och empirin. Informationen sammanställdes i text samt två tabeller för 

en ge en överskådlig bild. 
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4.0 Empiri 

Den empiriska delen innefattar en sammanställning av datainsamlingen från intervjuer med två 

företag med tre respondenter ifrån respektive projektteam. Intervjuerna är helt anonyma och 

könsneutrala med anledning av önskan från respondenter, därav användandet av ”hen”. 

Företagen samt respondenterna betecknas enligt följande: 

Företag A Företag B 

Respondent 1A Respondent 1B 

Respondent 2A Respondent 2B 

Respondent 3A Respondent 3B 

Företag A grundades för 20 år sedan och är ett ledande nordiskt bolag som arbetar inom teknologi, 

utveckling och innovation. 

4.1 Respondent 1A 

Respondent 1A är 52 år från Helsingborg och har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från 

Lunds universitet. Personen har över 25 års arbetslivserfarenhet och har arbetat med innovation 

och utveckling under tio år på olika företag inom branscherna bostad, fordon och teknik. Den 

intervjuade har de senaste femton åren även arbetat med projektledning och ledarskap. 

Respondenten arbetar nu som team-ledare på Företag A där personen har implementerat en agil 

arbetsmetod och är scrum-master sedan ett halvår tillbaka. Teamet personen arbetar med i 

dagsläget har arbetat tillsammans under fyra års tid och respondentens preferenser vid 

sammansättningen var att individerna i teamet ska vara systemutvecklare där den tekniska höjden 

är första prioritet. Men personen menar även att förmågan att kunna utbyta kunskap mellan 

varandra var viktigt och något personen hade i åtanke vid sammansättningen. 

Respondenten tolkar att ett heterogent team kan vara negativt och att ett homogent team är att 

föredra då en ökad förståelse för varandra leder till ett samarbete utan konflikter. Dock nämner 
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personen att det ibland kan kännas som att teamet är för homogent sammansatt vad gäller deras 

kompetens och att detta har varit negativt för innovationsprocessen.  

Personen har under sin verksamma tid sammansatt sex stycken team var av det nuvarande teamet 

sticker ut i mängden vad gäller effektivitet. Respondenten menar att en bidragande faktor till det 

är att de har hög kompetens inom sitt område kombinerat med rätt attityd och en lyhördhet som 

leder till givande diskussioner. Personen beskriver att det är få som har identisk kompetens, men 

de har liknande och vardera kommer ifrån samma bransch, det vill säga systemutveckling och IT. 

I tillägg menar respondenten att team där någon bestämmer över alla inte är att föredra, utan alla 

ska enskilt vara ledare på ett sätt. Personen hävdar dock sedan att hen ofta får synpunkter från 

team-medlemmar att samarbetet inte fungerar och att det vanligtvis är runt beslutsfattande. 

Respondenten menar att anledningen är att det råder delade meningar kring vem som ska fatta 

beslut och motiveringen till varför. Personen fortsätter och berättar att för att lösa sådana 

situationer är bästa sättet att tala om det och personen förklarar hur viktigt coaching är samt att 

vara mån om att varje individ får komma till tals och kommunicera om vikten att ta 

gemensamma beslut. 

Personen förklarar hur innovationsprocessen ibland går trögt och hur en otydlig målbild är 

orsaken till det i teamet. Det finns en osäkerhet vad utvecklingen ska leda till vilket är ett stort 

problem. På frågan om hur respondenten uppfattar hur de utnyttjar varandras olika kompetenser 

svarar personen att det är något de försöker förbättra, framförallt när det gäller att lyssna på 

varandra. 

Teamet består av åtta personer var av kompetensen fördelas enligt följande yrkesroller; en 

testare, sju programvaru- och systemutvecklare. Tre av dessa arbetar med frontdesign, fyra 

stycken arbetar med backend med beräkningar och databaser. Karaktärsmässigt menar personen 

att några är framåt, pratar mycket och ifrågasätter. Medan några är mer omhändertagande och 

några som helst vill sitta själva. 
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 4.2 Respondent 2A 

Respondent 2A är 34 år gammal och har en magisterexamen inom systemutveckling från 

Chalmers universitet i bakgrunden. Personen har tidigare tio års arbetslivserfarenhet som 

systemutvecklare inom dels teknik- och dels fordonsbranschen, detta på två olika företag. 

Personens roll i teamet är som systemutvecklare för backend och arbetar mycket med 

beräkningar för databaser. Personen är även scrum-master vilket innebär ett visst ledarskap.  

Respondenten berättar att kompetensen inom teamet är mycket lika då de alla arbetar inom 

systemutveckling, dock med viss spetskompetens och inriktning. Till en början berättar personen 

att teamet kompletterar varandra väl, dock framkommer det tydligare vid intervjuns slut att 

respondenten skulle önska att teamet var mindre på grund av det upplevs som ineffektivt i 

dagsläget med åtta personer. Respondenten fortsätter och menar att kompetensmässigt skulle de 

klara av att vara hälften så många. När personen fick utveckla vad ineffektiviteten i teamet beror 

på var kommunikationen och förståelsen mellan varandra huvudsakliga faktorer. Respondenten 

tydliggör hur viktigt det är med ett gemensamt språk för att kunna tolka varandra vilket i nuläget 

inte är fallet. Det blir ofta missförstånd i kommunikationen och det är ett uttalat problem att de 

inte förstår varandra, vilket personen menar beror på olika personliga egenskaper. Gällande 

innovationsprocessen menar respondenten att den ofta går fort i början, men att det sedan går 

trögt och ineffektivt, vilket även detta beror på missförstånd och dålig kommunikation. 

När det kommer till teamledarens roll (Respondent 1A) menar personen att det är en trygghet 

men att ingenting förändras när teamledaren är där eller inte, dock menar personen att det finns 

andra som tycker det. 

4.3 Respondent 3A 

Respondent 3A är 43 år och kommer från Karlshamn. Personen har en magisterutbildning inom 

datateknik från Lunds universitet. Tidigare i sin karriär har respondenten arbetat inom 

säkerhetsbranschen, med webbutveckling och design i Ronneby och Karlshamn. Personens roll i 

teamet är programvaru- och systemutveckling med inriktning frontdesign, något respondenten 

har gjort sedan nuvarande projektstart. 
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Personen tycker att teamet kompletterar varandra väl, särskilt kring beslutsprocessen. Arbetet går 

effektivt och respondenten medger att de är bra på att kommunicera. Personen hävdar dock att de 

har svårigheter att överföra kunskap mellan varandra och att komma överens i viss mån. Med 

anledning av det föredrar respondenten att arbeta självständigt med vissa arbetsuppgifter. 

Personen uppfattar att arbetet förändras när teamledaren är involverad då innovationsprocessen 

upplevs mer ineffektiv och begränsad. Respondenten menar att det kan bero på att teamet känner 

sig kontrollerade av närvaron samt att de redan består av för många individer. Likt respondent 

2A menar personen att fyra till fem personer hade varit tillräckligt kompetensmässigt för 

projektets fortskridande. 

Företag B grundades år 1990 i Karlskrona och arbetar för att erbjuda innovativa lösningar och 

utvecklingar till kunder. 

4.4 Respondent 1B 

Respondent 1B är 40 år och kommer från Karlskrona. Respondenten har studerat programmet 

Master of science i mekanik på högskolan i Kalmar samt Karlskrona och har sedan dess endast 

arbetat med teknik. Personen arbetar sedan fem år tillbaka, som chef för produktutveckling, 

teamhantering och rekrytering. Respondenten har även tidigare arbetat som beräkningsingenjör, 

utvecklare och teknikansvarig för Renaults bilmotorer och teknisk ansvarig inom lastbilsindustri 

samt fastighetsbranschen. Personen har under hela sin karriär satt samman ungefär 20-25 stycken 

team. 

Respondenten ansvarar nu för ett team bestående av tolv personer varav dessa är uppdelade i tre 

olika ”del-team” där de alla arbetar enskilt med uppgifter men ändå tätt tillsammans. Teamen 

utgör tillsammans avdelningen “Product development and Engineering” och har funnits sedan 

ungefär fyra år tillbaka. Respondentens uppgift är att utefter en viss målsättning eller ett behov, 

sätta samman ett team som kan uppfylla detta. Personen beskriver hur detta genomförs med 

omsorg och ser vikten av att hitta rätt medlemmar för rätt uppgift. Respondentens huvudsakliga 
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mål är att hela tiden skapa högpresterande team som arbetar i ett avslappnat arbetsklimat med 

livliga diskussioner, trygghet, öppenhet och respekt. Då alla personer är olika ser respondenten 

vikt i att uppmuntra teamen till att framföra sina idéer och åsikter men samtidigt inte köra över 

någon annan. 

Kompetenserna bland teamen är homogena till viss mån då de alla arbetar inom teknik men även 

heterogena då det finns spetskompetenser inom bland annat kemi, elektro och mekanik. Att 

teamen är heterogena ser respondenten som en fördel vad gäller innovation och företaget 

genomför workshops där alla avdelningar på hela organisationen träffas för att brainstorma vilket 

öppnar möjligheten för att tänka det otänkta. Homogena team ser respondenten som positivt vad 

gäller personaltrygghet men det kan förhindra innovation på grund av alldeles för lika perspektiv 

bland medlemmarna. För att teamet, trots sin heterogenitet fortfarande ska kunna förstå varandra 

anpassar personen teamens arbetssätt utefter “knowledge management” där företaget har vissa 

verktyg och styrprocesser för att överföra erfarenheter mellan varandra. Respondenten har 

beslutat att alla medlemmar inför en ny uppgift, skall gå in på företagets kunskapsbas då det 

tillför värde för teamet genom att de skapar en form av kollektiv intelligens eller som 

respondenten kallar högpresterande team. Personen ser arbetsprocessen och teamet likt en 

maskin som hela tiden skall förbättras vilket kan försvåra rekryteringsprocessen. Detta på grund 

av att teamet tränar på att arbeta bra tillsammans vilket gör att en ny medlem kan förstöra det 

teamet byggt upp. 

Respondentens största fokus vid hantering av teamen är att de ska förstå och lära sig av varandra 

samt utnyttja de diversifierade kompetenserna. Personen förklarar att teamet består sammanlagt 

av tolv personer som är fördelade i tre olika team vilka består av; 

Del-team 1: Fem konstruktörer 

Del-team 2: Två materialspecialister och två stycken kemister 

Del-team 3: Tre stycken tekniska produktägare 

Att utnyttja de olika kompetenserna ser den intervjuade som den viktigaste prioriteringen och 

påminner teamen hela tiden om vikten kring att både våga uttrycka sin åsikt men även att lyssna 

på andra. Respondenten förklarar att när människor känner sig pressade eller osäkra talar de 

oftast sitt egna fackspråk, vilket kan bli besvärligt med ett alltför heterogent team. Detta försöker 

respondenten hindra genom att se till att teamet, vid en diskussion som rör vederbörandes 
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huvudkompetens, sänker konversationen till en sådan nivå att även de andra kan förstå. Trots 

hårt arbete för att få teamet sammansvetsat och att få dem att förstå och lära sig av varandra 

uppstår ibland problem. Detta kan bland annat vara konflikter mellan medlemmar med en 

mycket lik kompetens och bakgrund men där attityd och personlighet är alldeles för olik. Om 

detta inte på ett enkelt sätt kan lösas byts personen som hindrar teamen att gå framåt ut till ett 

annat uppdrag. 

Heterogena team ser därmed respondenten som otroligt viktigt för att främja innovation där 

personen även i vissa homogena team, försöker hitta skillnader mellan individerna, detta för att 

skapa en synergieffekt. 

4.5 Respondent 2B 

Den intervjuade är 29 år gammal och kommer ursprungligen från Lund. Personen har varit en del 

av teamet sedan januari och har rollen som designer and engineer. Kompetensmässigt har 

respondenten studerat programmet civilingenjör i maskinteknik i Lund och arbetat drygt fyra år 

som konsult inom produktutveckling och konstruktion på flera olika företag inom 

teknikbranschen. 

Respondenten förklarar att varje team är relativt homogen men där medlemmarnas olika 

kompetenser tillsammans kompletterar varandra samtidigt som de förstår varandra. Även 

samarbetet framstår som att fungera utmärkt i teamen där personen förklarar att bland annat den 

goda stämningen är en bidragande faktor till detta. Vad gäller innovationsförmågan i teamen 

anser respondenten att trots att de nuvarande kompetenserna gynnar innovation hade det 

förbättrats ännu mer med en ytterligare medlem, som personen anser bör vara “en vildhjärna”. 
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4.6 Respondent 3B 

Respondent 3B är 39 år och kommer från Ronneby där hen studerat på en tvåårig yrkeshögskola 

inom systemteknik och automation. Personen har arbetat hos företaget i nästan fjorton år och 

varit en del av teamen sedan år 2009. Tidigare har personen även arbetat i Ronneby som 

produktionstekniker med inriktning medicinteknik och tillverkning. 

Den intervjuades roll är densamma som respondent 2B, det vill säga designer and engineer och 

personen beskriver hur hen arbetar inom teamet med konstruktörer. Precis som den andra 

respondenten anser personen att teamen har en mycket bra samarbetsförmåga och kan förstå 

varandra trots varierande kompetenser. 

Vad gäller innovations- och utvecklingsprocessen beskriver personen att de arbetar på två olika 

sätt; antingen kommer ett behov från marknaden som skall uppfyllas där de tillsammans med de 

andra teamen brainstormar olika lösningar eller uppstår behovet internt från egen kund där 

teamen studerar intressanta möjligheter och lösningar för framtiden. Respondenten beskriver att 

de sätter sig i sina enskilda team och försöker komma på idéer, vilket inte är deras starkaste sida 

men något de tränar på. Anledningen till detta, tror personen beror på att medlemmarna i de 

enskilda teamen har mycket liknande kompetenser. Personen förklarar vidare att team-

medlemmarna inte är några extrema idésprutare utan att de riktar in sig mer på genomförandet av 

processen. Dock medger även respondenten att när hela teamet arbetar tillsammans märker hen 

skillnad på innovationsförmågan. 
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Tabell 1- Sammanställning av respektive respondent. 

Ålder Utbildning Tidigare bransch Yrkeslivserfarenhet 

Respondent 1A 52 år Civilingenjör, 

Elektroteknik - 

Lund 

Bostad, fordon och 

teknik 

Innovation och 

utveckling 

Projektledning, 

Ledarskap, 

Scrum-master 

Respondent 2A 34 år Magisterexamen, 

Systemutveckling - 

Göteborg 

Teknik, fordon Systemutveckling - 

Backend 

Scrum-master 

Respondent 3A 43 år Magisterexamen, 

Datateknik - Lund 

Säkerhet Webbutveckling och 

design 

Programvaru- och 

systemutveckling - 

Frontdesign 

Respondent 1B 40 år Magisterexamen, 

Mekanik - Kalmar 

Teknik, fastighet Beräkningsingenjör, 

Produktutveckling, 

Teamhantering, 

Rekrytering, Tekniskt 

ansvarig 

Respondent 2B 29 år Civilingenjör, 

Maskinteknik - 

Lund 

Teknik Produktutveckling, 

Konstruktion 

Respondent 3B 39 år Yrkeshögskola, 

Systemteknik och 

automation - 

Ronneby 

Medicinteknik Produktionstekniker 
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5.0 Analys 

5.1 Företag A 

Teamet i företag A består av åtta personer var av en är testare och resterande arbetar med 

programvaru- och systemutveckling med inriktningarna backend och frontdesign. De har 

liknande utbildning samt tidigare arbetslivserfarenhet och klassas som ett homogent sammansatt 

team enligt Cabrales et al. (2008). Samtidigt som deras kompetenser är homogena är 

innovationsprocessen uppdelad i olika arbetsuppgifter vilka är diversifierade. Med anledning av 

det är teamet i viss mån heterogent vad gäller hur kompetensen fördelas och utnyttjas. Enligt 

Gruenfeld et al. (1996 i Haon, Gotteland & Fornerino, 2008) har ett homogent sammansatt team 

bättre samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, informationsutbyte och lärande. I alla 

intervjuer framgår det dock att samarbetet inte fungerar, vilket de tror beror på att teamet är 

överbemannat. Resultatet av det blir att kommunikationen och lyhördheten för varandra blir 

skadad. Det i sin tur påverkar beslutsfattandet, vilket teamledaren (Respondent 1A) hävdar 

genererar konflikter. 

Respondent 2A hävdar att hens kompetens ej är unik, utan den kan ersättas av vem som helst i 

teamet. Samtidigt påstår den intervjuade att teamet till viss del utnyttjar varandras kompetenser. 

Detta kan tolkas som att de arbetar mycket självständigt med de tilldelade arbetsuppgifterna 

snarare än tillsammans som ett team och utnyttjar därmed inte kompetenserna. Respondent 3A 

instämmer kring att de olika kompetenserna kompletterar varandra och utnyttjas samtidigt som 

personen förklarar att hen föredrar att arbeta självständigt och att lärande och 

kunskapsöverföring inte är i fokus. Respondenterna förklarar att kompetenserna trots allt är 

relativt snarlika och att de olika arbetsuppgifterna kan ersättas av en annan medlem. Detta kan 

innebära att teamet är alldeles för homogent där de kan kommunicera och förstå varandra men 

besitter inte unika kompetenser som är avgörande för innovationsprocessen, vilket medför att 

medlemmarna inte heller ser behov av att lära sig då de redan besitter olika men ändå lika 

kompetenser. 

En innovationsprocess som går effektivt i början av projektet men sedan fallerar när det kommer 

till genomförandet på grund av ett icke fungerande samarbete är enligt Ancona & Caldwell 

(1992) tecken på ett heterogent sammansatt team. Det är i teamet på företag A ett uttalat problem 
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på grund av att det uppstår misstolkningar och konflikter när projekten kommer till 

genomförandefasen och är därmed ett tecken på heterogena tendenser. Men å andra sidan är 

homogena team inte alltid konfliktlösa utan det kan exempelvis finnas en dominerande makt som 

försämrar samarbetet (Schullery & Schullery, 2006). Detta kan uppfattas vara fallet från 

respondent 3A som menar att teamet känner sig kontrollerade av teamledarens närvaro och 

arbetet kan därmed försämras då team-medlemmarna inte använder sin fulla kompetens. 

Att fastställa den kognitiva distansen är i detta fall därmed en utmaning då teamet 

kompetensmässigt är homogena men visar samtidigt på följder som enligt forskning inte skall 

drabba ett homogent team (Schullery & Schullery, 2006). Det uppstår konflikter, samarbetet 

fungerar inte, det sker ingen kunskapsöverföring och på grund av att kompetenserna är mycket 

lika gynnas inte heller innovationsprocessen. Trots teamets homogenitet uppvisar de därmed 

konsekvenser av ett alltför heterogent team. En anledning till detta kan vara att denna uppsats 

endast inkluderar yrkeskompetens som en heterogen dimension och inte andra faktorer som kan 

spela en avgörande roll för den kognitiva distansen. Om utgångsläget är att företag A är ett 

heterogent team av en annan dimension än yrkeskompetens kan misstolkningar och bristande 

kommunikation förklaras av det Burt (2004) kallar structural holes, vilket skapas när 

heterogeniteten dominerar homogeniteten. 

Absorptionsförmågan är ett argument till kognitiv distans och Nooteboom et. al (2007) menar att 

när absorptionsförmågan är låg, är den kognitiva distansen stor. I företag A är 

absorptionsförmågan låg samtidigt som den kognitiva distansen är liten mellan medlemmarna. 

Detta kan bero på att teamet har alldeles för lika kompetens vilket inte leder till ny information. 

Precis som Nooteboom (2000) förklarar är information värdelös om den inte är ny samtidigt som 

ny information är värdelös om den är så pass ny att ingen förstår den. Dock utesluter inte det att 

teamet inte har förmågan att absorbera kunskap men eftersom kompetenserna och kunskapen i 

teamet är så pass homogen kan detta vara en orsak till att teamet inte utnyttjar 

absorptionsförmågan. Absorptionsförmåga handlar inte bara om att samla information utan även 

om att kunna utnyttja och använda den (Cohen och Levinthal, 1990). Detta är något som 

påverkas av hur väl ett team kan samarbeta och kommunicera. Det hör i sin tur ihop med att 

information kan bli överflödig om kompetenserna är för lika vilket medför att ingen synergi 

uppstår (Curseu et al., 2014), något som kan förklaras av fallet i företag A. 
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Enligt Boschma (2005) är ny teknik och ny kunskap en risk för absorptionsförmågan eftersom 

det i många fall innebär nyrekrytering. Kunskapsluckan kan då öka mellan team-medlemmarna 

med ytterligare kompetens och bakgrund att ta i beaktande vid samarbetet. Båda team-

medlemmarna på företag A uttalade sig om att de tyckte att teamet var överbemannat, vilket kan 

bero på att missförstånd och svårigheter i samarbetet uppkom med ett ökat antal team-

medlemmar. 

5.2 Företag B 

Teamet i företag B består av tre del-team som tillsammans bildar teamet Product development 

and Engineering var av dessa innefattar kemister och materialspecialister i ett team, 

konstruktörer i ett och tekniska produktägare i ett annat. Strukturen i företaget liknar vad Haon, 

Gotteland & Fornerino (2008) kallar funktionsdiversitet, det vill säga inom teamen är 

sammansättningen homogen kompetensmässigt, men där de olika teamen tillsammans bildar ett 

heterogent team. Denna form av kombination gynnar innovationsförmågan. 

Enligt respondenterna fungerar samarbetet utmärkt trots diversitet, vilket kan förklaras av att det 

dagliga arbetet sköts tillsammans med homogena individer, samtidigt som det är tätt mellan 

mötena i det heterogena teamet som helhet. Det är något som Nooteboom (2006 i Asheim, 

Cooke & Martin, 2006) menar ökar innovationsförmågan, samt något som Cohen & Levinthal 

(1990) menar är ett sätt att överkomma problematiken kring heterogenitet i team. Detta bekräftas 

även av Dahlin et al. (2005) som beskriver att denna form av kompetensdiversitet bidrar till en 

ökad effektivitet vid innovationsprocesser där de olika kompetenserna tillsammans skapar ett 

bredare informations- och kunskapsflöde, samt ökar signifikant förmågan till bättre 

beslutsunderlag (Mello & Ruckes, 2016). Det är även ett arbetssätt som fångar det bästa av två 

världar kring teorier om heterogena kontra homogena team. Teamet skapar innovation genom att 

de på ett sätt är heterogena (Cabrales et al., 2008) samtidigt som de skapar en god 

samarbetsförmåga, lärande och informationsutbyte genom att del-teamen är homogena 

(Bergendahl & Magnusson, 2015). Teamets både homogena och heterogena faktorer medför 

även att innovationsprocessen kan hållas effektiv både initialt och senare i genomförandefasen 

(Bergendahl & Magnusson, 2015) då brainstorming genomförs heterogent och genomförandet 

homogent. Respondent 3B nämner även att det är högt i tak vad gäller diskussioner vilket enligt 

Arrow & McGrath (1993 i Haon, Gotteland & Fornerino, 2008) är tecken på team där 
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individerna har lätt för att uttrycka sina åsikter utan rädsla över att bli dömda, vilket gynnar 

informationsutbytet. Teamledaren (Respondent 1B) berättade hur hen arbetar aktivt med att 

poängtera vikten i lärande och informationsutbyte för att på det sättet utnyttja de diversifierade 

kompetenserna. Detta genom vad ledaren kallar knowledge management, vilket är en plattform 

där ny kunskap sprids mellan team-medlemmarna för att nå en ökad förståelse. Detta är enligt 

Brown & Duguid (1991) ett tecken på en effektiv organisation där fokus ligger på att minska 

avståndet mellan variablerna lärande och innovation, något som är viktigt för att behålla 

konkurrenskraften i dagens samhälle. Det har visat sig gett resultat, då teamledaren berättar hur 

företag B växer explosionsartat globalt, är marknadsledande och skapar kontinuerligt innovativa 

lösningar, vilket är faktorer som bekräftar att företaget är framgångsrikt (Boschma, 2005). 

Ett stort hinder för ett alltför heterogent team vad gäller dimensionen kompetens är förmågan att 

förstå och lära sig av varandra trots talande av olika fackspråk och skillnader i 

yrkeslivserfarenheter (Cohen & Levinthal, 1990). De olika kompetenserna effektiviseras och 

utnyttjas genom att tala ett gemensamt språk, något som teamledaren i företag B kontinuerligt 

påminner team-medlemmarna om. Detta stärks även av övriga respondenter då det ej 

förekommer misstolkningar och konflikter utan samarbetet och kommunikationen fungerar väl. 

För att kunna lära sig något nytt och gynna innovationsförmågan krävs diversitet mellan 

individerna men diversiteten får samtidigt inte bli så pass stor att medlemmarna inte förstår 

varandra. I enlighet med Schiens teori (1985 i Nooteboom et al., 2007) krävs ett så kallat 

tolkningssystem mellan medlemmarna för att de skall kunna förstå och använda varandras 

kompetens och därmed ta lärdom utav varandra, något som teamet därmed nyttjar. I detta fall 

kan tolkningssystemet förklaras likt bron mellan team-medlemmarna, det vill säga den kognitiva 

distansen.  
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5.3 Företagen i relation till varandra 

Det finns både likheter och skillnader mellan företag A och B där det förstnämnda 

kompetensmässigt är homogent och företag B dels heterogent, dels homogent. Båda företagen är 

inom branschen för teknik, innovation och utveckling där företag A består av åtta personer i ett 

team, medan teamet i företag B består av totalt tolv personer, dock med ytterligare en uppdelning 

i tre stycken del-team. Två aspekter som skiljer sig markant mellan företagen är teamstrukturen 

och arbetsprocessen. I företag A är respondenterna missnöjda med strukturen och anser att de är 

överbemannade vilket är en avgörande faktor till bristande kommunikation. Det kan ställas i 

relation till företag B där strukturen med del-team istället är en framgångsfaktor för innovation 

och nyckeln till organisationens tillväxt. I kontrast mot de innovativa framgångarna i företag B 

med kontinuerlig tillväxt och nyrekrytering, upplever företag A att innovationsprocessen är 

ineffektiv på grund av brist i kommunikation och problem gällande beslut. Anledningen till 

denna otillräckliga kommunikation beror i företag A på att alla inte känner rätt att yttra sig då det 

råder bristande lyhördhet. 

I problemställningen citerades Nooteboom: 

“Information is useless if it is not new, but it is also useless if it is so new that it cannot be 

understood” (Nooteboom, 2000, p. 153). 

Första delen av citatet kan härledas till företag A där absorptionsförmågan existerar, men där de 

allt för lika kompetenserna inte bidrar med någon ny kunskap. I jämförelse kan den andra delen 

av citatet härledas till företag B som innefattar individer med olika kompetenser, något som 

enligt teorier försämrar absorptionsförmågan. Dock har teamledaren funnit lösning till hur 

kunskapsöverföringen ska vara ett inslag i projektarbetet utan att försämra innovationsförmågan. 

Detta genom att kombinera homogena del-team som tillsammans utgör ett heterogent team. 

Denna lösning medför att konsekvenser som forskning menar på skall försämra ett heterogent 

kontra homogent team försvinner och istället framhävs de positiva möjligheterna för båda delar. 

Det uppstår därmed en jämvikt som kan anses vara mycket nära vad som avser vara en optimal 

kognitiv distans mellan individer. Att skapa homogena del-team kan utifrån detta vara en lösning 

för att hitta balansen mellan graden heterogenitet kontra homogenitet. Dock är detta förmodligen 

endast möjligt med en kunnig och strukturerad teamledare som kontinuerligt bevarar eller 
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korrigerar balansen, vilket medför att varken de homogena eller heterogena faktorerna i teamet 

tar över. 

Tabell 2 - Överblick empiriskt resultat 

Homogenitet Heterogenitet Absorptions-

förmåga 

Innovations-

förmåga 

Företag A X X 

Företag B X X X 
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6.0 Slutsats 

Den empiriska datainsamlingen har gett indikationer på att innovationsförmågan påverkas av 

kognitiv distans och yrkeskompetens. Att företag B är framgångsrikt inom branschen för 

innovation och utveckling är ingen slump. Den stora problematiken kring avvägningen mellan 

innovations- och samarbetsförmåga har företaget en av lösningarna på genom deras teamstruktur. 

Undersökningen visar att det finns empiriskt stöd i att strukturen där ett heterogent team 

kombineras med homogena del-team möjliggör att båda avgörande faktorer inkluderas för att 

kunna nå en optimal kognitiv distans. 

En annan avgörande faktor för att det ska vara möjligt att kombinera det heterogena med det 

homogena är att det finns ett tolkningssystem där emellan som skapar en mental bro där den 

kognitiva distansen kan verka positivt. Vikten av ett gemensamt språk förtydligas i företag A där 

konsekvenserna av ett icke fungerande tolkningssystem framhävs. Dock är teamet i företag A 

homogent vilket enligt teorier borde vara en fördel för samarbete och kommunikation, men efter 

studien framhävs motsatsen vilket är en indikator på att andra dimensioner än yrkeskompetens 

spelar en avgörande roll för resultatet av ett homogent sammansatt team. Exempelvis 

försämrades samarbetet vid beslutsfattande samt i genomförandefasen vilket tyder på 

heterogenitet vad gäller personliga egenskaper snarare än yrkeskompetens. Det är därför ett 

förslag till vidare forskning att studera personliga egenskaper som en heterogen kontra homogen 

faktor då det påverkar den kognitiva distansen.  

En annan variabel som visade sig vara en nackdel respektive fördel för innovationsförmågan i 

respektive företag var antalet personer inkluderade i teamet. I företag A uttalade sig 

respondenterna kring hur kommunikation och bristande lyhördhet ökade med ett ökat antal team-

medlemmar, vilket påverkade deras absorptionsförmåga negativt. I företag B var än en gång 

lösningen uppdelningen i del-team, vilket gör antalet personer till en annan heterogen kontra 

homogen faktor att studera i framtiden.  

Det som i sin tur påverkar utfallet av ovanstående dimensioner är ledarskapet, vilket i studien har 

visat sig vara en avgörande aspekt för genomförandet av projekten. I företag A var endast 

kvalifikationer ett krav vid rekryteringen, medan i företag B var ledaren signifikant mer 

engagerad i att prioritera, förutom innovationsförmåga, även samarbetsförmåga och 



Denise Cajanus  Innovation kräver olikheter. 
Johanna Lindecrantz Samarbete kräver likheter. 

Framgång kräver båda delar. 

32 

kunskapsöverföring. Det är därmed av stort intresse att vidare studera hur ledarskap kan påverka 

vid avvägning mellan innovations- och samarbetsförmåga i team. 

Avslutningsvis framkom vikten av att beakta den kognitiva distansen mellan individer i 

innovationsprojekt i framtiden, för att på så vis både påbörja projekt effektivt och avsluta med ett 

lyckat resultat. 

 Förslag till vidare forskning

Studien med de två projektteamen har likt ovan sagda givit empiriskt stöd åt hur yrkeskompetens som 

en heterogen kontra homogen faktor kan påverka innovationsförmågan i team. Det är av intresse att 

vidareutveckla och komplettera denna kvalitativa studie med kvantitativ data. Detta för att kunna 

möjliggöra för framtida generaliserbarhet av forskningen för att på så vis göra det möjligt för företag 

att kunna använda sig av resultatet som underlag vid teamsammansättning och skapa komparativa 

fördelar (Wallén, 1996). 

Denna undersökning påvisade även andra faktorer än dimensionen yrkeskompetens vilka påverkar 

heterogenitet kontra homogenitet i ett team och dessa faktorer är därmed av intresse att ta i beaktande 

vid forskning kring optimal kognitiv distans och innovation. Exempel på dessa är hur ledarskapet 

påverkar teammedlemmarnas kognitiva distans. Det vill säga vilka verktyg ledare använder samt vilket 

inflytande de har för att skapa ett kognitivt optimum som främjar både innovation och 

samarbetsförmåga. Andra intressanta dimensioner är kön, etnicitet, ålder och karaktärsdrag. Det är 

således av intresse att undersöka hur diversitet mellan människor, exempelvis genom nämnda faktorer, 

påverkar den kognitiva distansen samt innovations- och samarbetsförmågan i team.

I studien framkom även problematik i kommunikationen som enligt teammedlemmarna var en negativ 

effekt av ett för stort antal personer i projektet. Därför skulle forskningen gynnas av kvantitativa och 

kvalitativa studier kring huruvida antalet personer i ett projektteam påverkar den kognitiva distansen i 

enlighet med den kommunikativa förmågan.



Denise Cajanus  Innovation kräver olikheter. 
Johanna Lindecrantz Samarbete kräver likheter. 

Framgång kräver båda delar. 

33 

7.0 Källförteckning 

Ancona, D.G. & Caldwell, D.F. (1992). Demography and Design: Predictors of New Product 

Team Performance. Organization Science, 3(3), pp. 321-341. 

Asheim, B., Cooke, P. & Martin, R. (2006). Clusters and Regional Development: Critical 

reflections and explorations. Routledge: Taylor & Francis Group. 

Baregheh, A., Rowley, J. & Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of 

innovation. Management Decision, 47(8), pp. 1323-1339. 

Bergendahl, M. & Magnusson, M. (2015). Creating Ideas for Innovation: Effects of 

Organizational Distance on Knowledge Creation Processes: Creating Ideas for Innovation, 

Creativity and Innovation Management, 24(1), pp. 87-101. 

Boschma, R. (2005). Proximity and Innovation: A Critical Assessment. Regional Studies, 39(1), 

pp. 61-74. 

Brown, J.S. & Duguid, P. (1991). Organizational Learning and Communities-of-Practice: 

Toward a Unified View of Working, Learning, and Innovation. Organization Science, 2(1), pp. 

40-57. 

Burt, R. (2004). Structural Holes and Good Ideas. American Journal of Sociology, 110(2), pp. 

349-399. 



Denise Cajanus  Innovation kräver olikheter. 
Johanna Lindecrantz Samarbete kräver likheter. 

Framgång kräver båda delar. 

34 

Cabrales, Á.L., Medina, C.C., Lavado, A.C. & Cabrera, R.V. (2008). Managing functional 

diversity, risk taking and incentives for teams to achieve radical innovations. R&D 

Management,38(1), pp. 35-50. 

Carlino, G. & Kerr, W. R. (2014). Agglomeration and innovation. National Bureau of Economic 

Research, No. w20367.  

Cohen, W.M. & Levinthal, D.A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning 

and Innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), pp. 128-152. 

Crown, D.F. (2007). The Use of Group and Groupcentric Individual Goals for Culturally 

Heterogeneous and Homogeneous Task Groups: An Assessment of European Work Teams. 

Small Group Research, 38(4), pp. 489-508. 

Curseu, P.L., Krehel, O., Joep H M Evers & Muntean, A. (2014). Cognitive Distance, 

Absorptive Capacity and Group Rationality: A Simulation Study", PLoS One, 9(10), pp. 1-6. 

Dahlin, K.B., Weingart, L.R. & Hinds, P.J. (2005). Team Diversity and Information Use. The 

Academy of Management Journal, 48(6), pp. 1107-1123. 

Egbetokun, A. & Savin, I. (2014). Absorptive capacity and innovation: when is it better to 

cooperate?. Journal of Evolutionary Economics, 24(2), pp. 399-420. 

Eriksson, L. T. & Wiedershiem-Paul, F. (2014). Att utreda, forska och rapportera. Stockholm: 

Lars Torsten Eriksson, Finn Wiedersheim-Paul och Liber AB. 



Denise Cajanus  Innovation kräver olikheter. 
Johanna Lindecrantz Samarbete kräver likheter. 

Framgång kräver båda delar. 

35 

Gilley, A., Dixon, P. & Gilley, J.W. (2008). Characteristics of leadership effectiveness: 

Implementing change and driving innovation in organizations. Human Resource Development 

Quarterly, 19(2), pp. 153-169. 

Gilsing, V., Nooteboom, B., Vanhaverbeke, W., Duysters, G. & van den Oord, A. (2008). 

Network embeddedness and the exploration of novel technologies: Technological distance, 

betweenness centrality and density. Research Policy, 37(10), pp. 1717-1731. 

Godin, B. (2008). In the Shadow of Schumpeter: W. Rupert Maclaurin and the Study of 

Technological Innovation. Minerva, 46(3), pp. 343-360. 

Gruenfeld, D.H., Mannix, E.A., Williams, K.Y. & Neale, M.A. (1996). Group Composition and 

Decision Making: How Member Familiarity and Information Distribution Affect Process and 

Performance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 67(1), pp. 1-15. 

Haon, C., Gotteland, D. & Fornerino, M. (2009). Familiarity and Competence Diversity in New 

Product Development Teams: Effects on New Product Performance. Marketing Letters, 20(1), 

pp. 75-89. 

Jablokow, K.W. & Booth, D.E. (2006). The impact and management of cognitive gap in high 

performance product development organizations. Journal of Engineering and Technology 

Management, 23(4), pp. 313-336. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

AB. 



Denise Cajanus  Innovation kräver olikheter. 
Johanna Lindecrantz Samarbete kräver likheter. 

Framgång kräver båda delar. 

36 

Leonard, D. & Sensiper, S. (1998). The Role of Tacit Knowledge in Group Innovation. 

California Management Review, 40(3), pp. 112-132. 

Mello, A. & Ruckes, M. (2006). Team Composition. The Journal of Business, 79(3), pp. 1019-

1039. 

Nooteboom, B. (2000). Learning and Innovation in Organizations and Economies. Oxford 

University Press, Oxford. 

Nooteboom, B., Van Haverbeke, W., Duysters, G., Gilsing, V. & van den Oord, A. (2007). 

Optimal cognitive distance and absorptive capacity. Research Policy, 36(7), pp. 1016-1034. 

Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovations. New York: Simon and Schuster. 

Schullery, N.M. & Schullery, S.E. (2006). Are Heterogeneous or Homogeneous Groups More 

Beneficial to Students?. Journal of Management Education, 30(4), pp. 542-556. 

Svedberg, S. (2012). Gruppsykologi – Om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Tonnquist, B. (2014). Projektledning. Stockholm: Sanoma Utbildning AB. 

Wallén, G. (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur: Lund. 

Wenger, E. C. & Snyder, W. M. (2000). Communities of practice: The organizational frontier. 

Harvard business review, 78(1), pp. 139-146. 



Denise Cajanus  Innovation kräver olikheter. 
Johanna Lindecrantz Samarbete kräver likheter. 

Framgång kräver båda delar. 

37 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur: Lund 

Zahra, S.A. and Covin, J.G. (1994). The financial implications of fit between competitive 

strategy and innovation types and sources. The Journal of High Technology Management 

Research, 5(2), pp. 183-211. 



Denise Cajanus        Innovation kräver olikheter. 
Johanna Lindecrantz       Samarbete kräver likheter. 
         Framgång kräver båda delar.  
 

38 
 

 8.0 Bilagor 

8.1 Intervju Företag A 

Frågor som är markerade med * är frågor som uppkom under samtalets gång. Dessa är relevanta för 

att få bakgrundsinformation och bättre förståelse kring hur teamet arbetsprocess och struktur. 
  

 

Teamledare 

  

Namn: Respondent 1A (Team-leader) kommer från Helsingborg 

  

Ålder: 52 år 

  

Vad är din roll/position just nu i teamet? 

Är teamledare, ansvarig för vad teamet levererar. 

  

Har du mycket kontakt med teamet? 

Mycket kontakt, jobbar med en agil modell. Scrum master sedan ett halvår tillbaka. 

  

Har du någon högskoleutbildning? Vad? Vart någonstans? 

Civilingenjörsexamen i elektroteknik på Lunds universitet. 

  

Har du någon tidigare arbetslivserfarenhet och i sådana fall vad och inom vilken bransch? 

Arbetat med utveckling och innovation i 10 år på olika företag inom branscherna teknik, bostad och 

fordon. Har även arbetat 15 år med projektledning och ledarskap. 

  

Hur länge har du arbetat med teamsammansättning? 

Ett antal år men nuvarande team har jag arbetat tillsammans med sedan 4 år tillbaka. Har sedan ett 

halvår tillbaka arbetat som agil coach och coachar team för att bli bättre. 

  

Är den teamsammansättningen som är nu samma som vid projektet startade? Om ja, Hur 

länge har teamet arbetat tillsammans? 

Nej, teamet startade för ungefär 4 år sedan. 
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När du satte ihop det här teamet, vilka preferenser utgick du ifrån? Vad var målet eller 

visionen du önskade när du satte samman teamet? 

Från allra första början var jag inte med och preferenser spelade ingen större roll utan det är den 

tekniska höjden och få in utvecklare som kan klara specifik teknik. 

Anser du att teamet utbyter kunskap mellan varandra? 

Ja absolut. 

Hur tolkar du begreppen heterogen och homogen i samband med teamsammansättning? Vad 

föredrar du? 

Heterogent team: ingenjörer, män i medelåldern. Ett heterogent team kan vara negativ. Allt som kan 

mätas. Ålder och kön. Homogent: viktigt att medlemmarna förstår varandra, konfliktfri. 

Anser du att ett team kan bli för homogen kontra heterogen? Har det någon gång hänt när du 

satt ihop ett team att detta har förekommit? 

Ja de är något jag tänker på. Det är mycket viktigt. Det har förekommit att de är för lika vad gäller 

kompetens. 

*Hur tror du att detta påverkar innovationsprocessen?

När kompetenserna har varit för lika har det uppstått att innovationsprocessen förändras negativt.

Hur många team har du satt ihop? Är det något av dessa team som har stuckit ut ur mängden 

vad gäller effektivitet och innovation? Ser du någon bidragande faktor till det? 

5-6 stycken. Det nuvarande teamet sticker ut. Kompetensmässigt är de mycket duktiga på sitt område

kombinerat med rätt attityd och lyhördhet med varandra och de kan diskutera utan att låsa sig.

Har teamet liknande kompetenser? 

Beror på vart man kommer ifrån. Det är få som har identisk kompetens. De kommer från samma 

bransch i alla fall, alltså systemutveckling och IT. Jag gillar team där det inte finns en overhead utan 

alla ska bli expert på något. Alla ska vara ledare och experter och ingen ska bestämma över alla. Man 

ska inte känna att någon annan är bäst. 
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Har du någon gång under teamarbetet fått synpunkter från någon i teamet att det inte 

fungerar? I så fall, vad var orsaken? Var det specifikt mellan personer med olika 

kompetenser? 

Ja men det händer inte så ofta. Det uppstår oftast kring beslut, där har vi haft problem. Besluten har 

ibland skärvat kring vem som ska ta beslutet, anledningen och motivet. 

Om ja, gjorde ni något aktivt för att lösa problemet? 

Pratat om det. Jag försöker coacha och se till att alla kommer till tals och förklara och påminna om 

vikten om att ta ett gemensamt beslut. Ingen bestämmer över någon. Jag tänker samtidigt på 

tidspressen. 

Kan du komma ihåg någon gång där innovationsprocessen har gått ineffektivt och i sådana fall 

någon anledning till det? 

Ja, anledningen är en otydlig målbild, ”vad ska det leda till?”, en osäkerhet i teamet om hur vi ska 

lösa problem. Framförallt detta. 

Hur uppfattar du att teamet utnyttjar varandras kompetenser och samtidigt förstår varandra? 

De är ganska bra på det. Det är något vi jobbar på. 

*Hur får du teamet att förstå vikten av varandra utan att nedvärdera varandra? Hur viktigt

det är ha blandade kompetenser?

Det är jättesvårt. Behövs personer som är villiga att prata, vissa är låsta. Jag försöker få dem att vara

så tydliga i argumenten som möjligt. Jag vill att de ska bli duktiga på att förklara för varandra varför.

Jag tjatar hela tiden på att de ska lyssna på varandra. Det kan bli väldigt svårt ibland dock.

Arbetar de mycket tillsammans eller sitter de på olika platser? 

De sitter tillsammans i ett öppet kontorslandskap. 

Hur uppfattar du resten av teamet? 

8 stycken i teamet. 

Kompetens: 1 testare, 7 st program och utveckling av dessa 3 är kanske fronten (det man ser) och 4 

är backen (beräkningar, databaser) vissa av dem i backen är även duktiga på databas. 
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Personlighet: några är väldigt framåt, pratar mycket och ifrågasätter medan andra är bättre lyssnare. 

Finns en balans här också. Några är mer omhändertagande som vill få ihop teamet och några som vill 

sitta själva. 

Frågor till team

Namn: Respondent 2A. 

Ålder: 34 år. 

Har du någon högskoleutbildning? Vad? Vart? 

Magisterexamen inom systemutveckling från Chalmers universitet. 

Har du någon tidigare arbetslivserfarenhet och i sådana fall vad och inom vilken bransch? 

10 års erfarenhet som systemutvecklare inom branschen för teknik och dels fordon, detta på 2 olika 

företag. 

Hur länge har du arbetat i teamet? 

1 år ungefär, alltså inte sen de började här men sedan de satte igång det nya projektet. 

Vad är din roll/position i teamet? 

Utvecklare i backend och scrum-master. Arbetar med beräkningar för databaser. 

Vilka fler yrkesroller ingår i teamet? 

Alla är utvecklare i teamet, innefattar test, utveckling. De är mycket breda med många olika 

specialområden men är ändå ganska lika. 

Kompletterar era kompetenser varandra och på vilket sätt? Kan ni (trots eventuell diversitet 

bland kompetenser) lära er av och förstå varandra? 

Ja vi kompletterar varandra. 

Nej absolut inte. Nej det kan bli missförstånd. Det är så viktigt att prata ett gemensamt språk inom 

systemutveckling. Inte bara mellan varandra utan även till kunden som beställer. Det kan enkelt bli 
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missförstånd vad gäller kommunikationen framförallt inom utveckling. Väldigt sällsynt att man 

pratar exakt samma språk. 

Har du någon kompetens som är unik för teamet? Om inte, hur många i teamet är det som har 

liknande kompetens som dig? 

Vet inte. Det har jag säkert. Nej jag gör inget som ingen annan. 

*Vad tillför du just nu i teamet?

Brinner mycket för test driven utveckling, jag hoppas att jag tillför mycket och inspirerar till att jobba 

på det sättet. 

Hur uppfattar du Respondent A1 roll i teamet? 

Hen har koll på oss. Det känns tryggt att ha personen i närheten. 

Kommunicerar teamledaren mycket med er? 

Hen är inte alltid här men väldigt ofta och kommunicerar mycket. 

*Anser du att A1 är en del av teamet eller hanterar personen endast team?

Personen är inte längre med i teamet såsom hen var innan och det är medvetet men hjälper till ibland

och är med i teamet när det behövs.

*Förändras teamet när Respondent A1 är med mer?

Jag tycker inte det men det kanske någon annan tycker.

När ni ska utveckla en idé, alltså själva innovationsprocessen, hur går den till i teamet? 

Rent praktiskt. 

Vi har en kustbevakning som beställare, vi har en idé på vad vi ska göra samtidigt som vi vet vad 

som är möjligt med tekniken vi använder och hur vi kan lösa saker. Kustbevakningen beskriver ett 

behov som vi svarar på genom olika förslag på lösningar. 
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Hur ser innovationsprocessen ut i teamet? 

När vi börja här för ett år sen börja vi från noll, sen börja vi skapa och utifrån det växte vi mer och 

mer. I början går allt supersnabbt. Ju längre man kommer desto långsammare går det. Nu är vi i ett 

stadie där det börjat plana ut och hittar en hastighet där det varken går snabbt eller långsamt. 

Hur uppfattar du samarbetet i teamet? Exempelvis kommunikationen, känns det som att de 

andra i teamet förstår dig? 

Kan vara ett problem att vi inte riktigt förstår varandra. 

*Vad är en faktor till det?

En anledning till detta är att man måste vara en god lyssnare och vänta tills personen pratar färdigt.

Detta beror förmodligen på att vi är så pass många i teamet. Det kan skapa irritation om man inte

förstår varandra och pratar olika språk. Det kan bero på olika personliga egenskaper, erfarenheter och

kompetenser.

Finns det något tillfälle när någon i teamet har varit borta och ni märkt att samarbetet har 

försämrats? 

Jag upplever att vi är många och det är ganska svårt. Jag upplever att det flyter på bättre när de är 

färre. Det är inte lika mycket stim och det är lättare att få kontakt med varandra. 

*Om du fick välja, skulle du hellre vilja att ni är färre? Behöver ni så många vad gäller

kompetens?

Jag tycker att vi är för många. Vi hade klarat arbetet trots kompetens med endast 4-5 personer. Det är

bra att ha många kompetenser och det gör oss effektiva men det kan även i vissa sammanhang göra

oss ineffektiva.
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Namn: Respondent 3A och kommer ursprungligen från Karlshamn. 

  

Ålder: 43 år. 

  

Har du någon högskoleutbildning? Vad? Vart? 

Magisterutbildning inom datateknik från Lunds universitet. 

  

Har du någon tidigare arbetslivserfarenhet och i sådana fall vad och inom vilken bransch? 

Jag har tidigare arbetat inom säkerhetsbranschen, med webbutveckling och design i Karlshamn och 

Ronneby. 

  

Hur länge har du arbetat i teamet? 

Sedan start, för 4 år sedan. 

  

Vad är din roll/position i teamet? 

Frontdesign, programvaru- och systemutveckling. 

  

Kompletterar era kompetenser varandra och på vilket sätt? Kan ni (trots eventuell diversitet 

bland kompetenser) lära er av och förstå varandra?  

Ja det gör vi väl. Framförallt kring beslutsfattande vilket är bra då det en stor del av arbetets 

framgång. 

Ja eller kommunikationen uppfattar jag som bra men att överföra kunskap vet jag inte riktigt. Vi alla 

kommer inte alltid överens så stor del av kommunikationen handlar mest om beslut och hur vi ska gå 

framåt och inte så mycket om att lära andra saker. Det kan bli mycket stim och stoj så jag brukar 

faktiskt arbeta ganska självständigt. 

Har du någon kompetens som är unik för teamet? Om inte, hur många i teamet är det som har 

liknande kompetens som dig? 

Ja det hoppas jag att jag har men de flesta kan ganska snabbt sätta sig in i de olika uppgifterna. 

  

Hur uppfattar du Respondent A1 (teamledare) roll i teamet? 

Personen är med lite då och då och kollar att vi följer tidsplanen och mål. 
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*Förändras teamet när ledaren är med mer?

Ja det kan förändras. Hen är ju ledaren och vår chef så oftast är det inte lika pratigt i teamet och alla

arbetar inte riktigt som vi brukar.

*Arbetar ni mer effektivt eller mer ineffektivt när hen är med?

Inte lika effektivt med hen faktiskt. De beror väl på att man känner sig ganska begränsad för att

personen är chef och kontrollerar allt man gör. Samtidigt kan de vara skönt ibland när arbetet är

tystare och mer strukturerat. Eftersom vi är så många kan de bli ganska rörigt i teamet.

Hur uppfattar du samarbetet i teamet? Exempelvis kommunikationen, känns det som att de 

andra i teamet förstår dig? 

Ja kommunikationen är bra vid beslutsfattande men mitt i vissa processer kan det som jag sa bli 

ganska pratigt och rörigt eftersom vi är så många.   

*Om du fick välja, skulle du hellre vilja att ni är färre? Behöver ni vara så många vad gäller

kompetens?

Ja vi hade kunnat vara färre. Vi hade nog blivit lite mer effektiva. Vad gäller kompetensen så hade

det faktiskt räckt med 4 eller max 5 personer i teamet.

8.2 Intervju Företag B 

Teamledare

Namn: Respondent 1B (Team-leader). 

Ålder: 40 år i sommar och kommer från Karlskrona. 

Har du någon högskoleutbildning? Vad? Vart någonstans? 

Ja, master of science i mekanik. Läste i Kalmar och BTH. 
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Har du någon tidigare arbetslivserfarenhet och i sådana fall vad och inom vilken bransch? 

Teknik hela tiden. Började som beräkningsingenjör på ett franskägt företag i Torsås Forecia, sedan 

ansvarig för Renault i Paris i 5 år (utvecklade komponenter till Renaults bilmotorer) Lastbilsindustri i 

2 år, (Husföretag i 2 år) här i 7 år, chef för produktutveckling i 5 år. 

Vad är din roll/position just nu i teamet? 

Håller ett team nu, varav det består av 3 team tillsammans. Teamen kallas tillsammans Product 

development and Engineering. 

Ett team utvecklar nya gummimaterial: stort labb av gummi, alltså 2 materialspecialister och 2 

kemister 

Ett annat team är tekniska produktchefer ansvarar för alla produkter som finns på marknaden och ser 

till at de fungerar, support, de har inga under sig har bara produkterna under sig. Tekniska 

produktägare 

En avdelning med 5 konstruktörer som produktutvecklar nya produkter. 

Utöver det finns en avdelning som jag inte ansvarar för vilken handlar om kundanpassning 

Hur mycket kontakt har du med teamet? 

Ja, jag sitter tillsammans med alla. Vi är 12 stycken. 

Hur länge har du arbetat med teamsammansättning? 

Delvis jobbar jag med teamsammansättning. Personen ansvarar för rekrytering. Projektorganisation. 

Jag startar ett projekt för att ta fram en produkt då är det jag som väljer ut med omsorg vilka som ska 

arbeta med det. Det gäller att man har rätt team för att lösa. 

Är den teamsammansättningen som är nu samma som vid projektet start? 

Utgångspunkt är hela tiden att de ska vara ett hög presterande team, som jobbar mkt med 

grundvärden, öppenhet, trygghet, att det är ett klimat där alla vågar säga vad som helst och kunna ha 

livliga diskussioner till och med bli osams men respekterar andras åsikter. Ingen får klättra på någon 

annan, allas idé måste fram för att alla är olika. 

*Hur länge har teamet arbetat ihop?

4 år har alla jobbat ihop ungefär. 
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Vilka kompetenser finns det i teamet? Var gärna specifik. 

Kemister (gummi och plast). Civilingenjörer inom elektro och mekanik. Tekniskt utbildade folk, 

ingenjörer. Högskoleutbildning inom mekanik 

När du satte ihop det här teamet, vilka preferenser utgick du ifrån? Vad var målet eller 

visionen du önskade när du satte samman teamet? 

Vi växer mycket. Vi är världsledande inom branschen och skapar kontinuerligt innovationer. Därför 

lägger jag stor vikt i att hitta rätt personer och kompetenser för rätt uppdrag. 

Jag har satt upp deras arbetssätt utefter teamets förmåga att utbyta kunskap mellan varandra och jag 

arbetar mycket med så kallad knowledge management. Vi har vissa verktyg och styrprocesser som 

automatiskt för över erfarenhet mellan varandra. Man är skyldig att inför ny uppgift gå in på 

kunskapsbasen och leta, det skapar ett värde. Vi skapar en form av kollektiv intelligens. Jag ser det 

som en maskin som bara blir bättre och bättre. Kollektiv Intelligens kallar vi här för högpresterande 

team. Det blir svårare och svårare att rekrytera, teamen jobbar väldigt bra tillsammans nu så kastar 

man in en katt bland hermelinerna kan allt förstöras i ett team. 

3 team som jobbar väldigt tätt tillsammans. De är specialister inom sitt team men jobbar också alla 

tre team tillsammans. En kemist ska även jobba med ingenjören. 

Hur tolkar du begreppen heterogen och homogent teamsammansättning? 

Homogena team är sammansvetsat medan heterogena team har olika personligheter, kön, bakgrund. 

Båda klingar positivt i mina öron. 

* Vad föredrar du?

Jag föredrar heterogena team, mångfalden. Vi har olika workshops för att hitta nya idéer och då

bjuder vi in folk från personalavdelning, lönekontor osv som inte är tekniker men då ser man värdet

av tänka det otänkta. Homogena team tror jag är bra för personaltryggheten men de är inte dem som

är mest innovativa.

Hur många team har du satt ihop? Är det något av dessa team som har stuckit ut ur mängden 

vad gäller effektivitet och innovation? Ser du någon bidragande faktor till det? 

Ett 20-25 tal allt som allt. Ja några har stuckit ut, 
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Bidragande faktor: den delade anledningen till varför uppgiften skulle göras. De gjorde det inte för 

någon annan utan för sig själva. De själva brann för ämnet i stort. Det är det som är tricket när man är 

chef, att få personer att göra det för sig själva och tro på det. Ungefär som att lura barnen eller hund. 

Har du någon gång under teamarbetet fått synpunkter från någon teammedlem att det inte 

fungerar? I så fall, vad var orsaken? Var det specifikt mellan personer med olika 

kompetenser? 

Ja, 

Orsak: det var mellan två med samma kompetens men det uppstod en upplevelse av att man inte 

engagerar sig lika mycket. Problemet var att en var extremt omotiverad och den andra var det. De 

hade samma bakgrund och utbildning. 

Om ja, gjorde ni något aktivt för att lösa problemet? 

Ja, om man inte kan få personen engagerad då måste den bytas ut och göra något annat för man kan 

inte tjata till sig och få någon engagerad. Jag tar först ett samtal sen låter jag det gå max 3 dagar sen 

byter jag ut personen, går inte verka framåt. Det är min uppgift att hitta en annan uppgift inom 

teamet, kanske inom ett annat projekt. Personen får hamna i ett annat team. Jag anser att det är jag 

som satt teammedlemmen fel om det inte har gått vägen och då är det mitt ansvar att hitta en annan 

plats för personen. 

Hur ser innovationsprocessen ut i teamet? 

Ja när det är för mycket chefer inblandat blir folk för tunghäfta. Jag undviker själv att delta för då 

väntar folk på vad jag som chef ska säga när de t.ex. brainstormar, och jag är inte bäst på allt längre. 

Man måste tänka på det för annars får man inte den heterogena teamsammansättningen för då sitter 

alla och lyssnar som prästen i kyrkan. Det är ännu sämre när min egen chef är med. 

Hur uppfattar du att teamet utnyttjar varandras kompetenser och samtidigt förstår varandra? 

Det är mitt största fokus nu, de gör det bättre och bättre. De är väldigt viktigt att man gör det. 

Leder det till konflikter? Nej. Missförstånd uppstår men man måste ta tag i det men det får inte bli en 

konflikt. Man kan ha olika åsikter men man ska inte bråka om det. Det kan jag se överallt. Folk drar 

ofta alldeles för snabbt lika med tecken mellan olika åsikter och konflikt. Mina team-medlemmar 

måste vara väldigt prestigelösa men de får samtidigt inte vara veka. 
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Arbetar de mycket tillsammans eller sitter de på olika platser? 

Alla sitter på samma plats men de jobbar med en mängd olika uppdrag. De har sitt eget case men har 

hela tiden de andra teamen att bolla med. Alla är öppna för varandra men har ett eget ansvarsområde. 

*Finns det många i teamet som har lika bakgrund och kompetenser och kan de till viss mån

vara homogena? Uppfattar du de som mer heterogena än homogena?

Även om de har samma bakgrund och utbildning så är det viktigt att försöka hitta vissa skillnader 

mellan människorna. Personerna i varje team är homogena och tillsammans heterogena. Även om de 

har samma utbildning så är det viktigt att hitta en olikhet för att få synergieffekt. 

*Menar du att du försöker förstärka olikheterna?

Ja, på ett positivt sätt. 

*Är det många som varit på samma företag innan?

Bara 2 har varit på samma företag innan. 

*Språk och kommunikation: hur uppfattar du att en kemist kan prata med en ingenjör, förstår

dem varandra?

Jätteviktigt, många människor, när de känner sig pressade eller osäkra så går de in i sitt eget 

fackspråk och drar sig in i sin zon och det försöker jag fixa. Jag försöker hålla koll på det och hindra 

de från att göra detta. Man får försöka sänka sig till den nivån så att någon annan förstår. Är man 

duktig på ekonomi kan man använda ord så att andra förstår det. Det har varit svårast för kemisterna 

men de försöker bli bättre och försöker översätta. Metaforer är väldigt. Halva mitt jobb är att uttrycka 

sig så andra förstår och ständigt påminna teamen om det. 

Som produktutvecklare är det viktigt att alltid lyssna, sedan är det en annan sak att ta till sig 

informationen. 
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Frågor till team

Namn:  Respondent 2B från Lund. 

Ålder: 29 år. 

Har du någon högskoleutbildning? Vad? Vart? 

Civilingenjör i maskinteknik i Lund. 

Har du någon tidigare arbetslivserfarenhet och i sådana fall vad och inom vilken bransch? 

Drygt 4 år i Lund och Malmö. Jag har arbetat som konsult inom produktutveckling och konstruktion 

på flera olika företag om man ser till arbetsuppgifterna men inom samma bransch. Ganska snarlik 

vad gäller yrkesroller, men produkterna har förändrats. 

*Vad var din yrkesroll då?

Konstruktör och förbättringsarbete av befintliga produkter och nyutveckling.

Hur länge har du arbetat i teamet? 

Jag har arbetat inom samma team sedan januari. 

Vad är din roll/position i teamet? 

Designer och engineer. 

Har du någon utbildning inom teamet eller företaget? 

En hel del introduktion och genomgångar inom olika områden men inga formella kurser. Vi har en 

eller två materialspecialist i teamet som vi har haft 4 timmar dragning. 

Vilka fler yrkesroller ingår i teamet? 

2 materialspecialister, 3 st teknisk produktägare, 4 konstruktörer. 

Kan du uppfatta om era kompetenser kompletterar varandra och på vilket sätt? Kan ni (trots 

eventuell diversitet bland kompetenser) lära er av och förstå varandra? 

Förstår varandra definitivt. Vi skulle däremot kanske behöva en vildhjärna. 
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*Arbetar du mycket själv?

Var och en tillhör ett projekt med andra människor så vi jobbar med dem och inte så mycket med

andra kollegor.

* Du känner inte att det saknas kompetens utan ni kompletterar varandra?

Ja de tycker personen.

Hur uppfattar du samarbetet i teamet? T.ex. kommunikationen, känns det som att de andra i 

teamet förstår dig? 

Fungerar jätte bra, den goda stämningen hjälper mycket. 

Finns det något tillfälle när någon i teamet har varit borta och du märkt att samarbetet har 

försämrats? 

Nej inte vad jag kan komma på. 

Namn: Respondent 3B från Ronneby. 

Ålder: 39 år. 

Har du någon högskoleutbildning? Vad? Vart? 

Tvåårig yrkeshögskola i Ronneby (systemteknik automation). 

Har du någon tidigare arbetslivserfarenhet och i sådana fall vad och inom vilken bransch? 

Dels här i 14 år och innan dess, produktionsteknik inom medicinteknik och tillverkning i Ronneby. 

Hur länge har du arbetat i teamet? 

Teamet förändras hela tiden, från 2009. 

Vad är din roll/position i teamet? 

Designer och engineer. 

Utbildning inom teamet eller företaget? 

Inte så mycket här men vi har gått kurser genom åren. Exempelvis konstruktion. 
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Vilka yrkesroller mer ingår i teamet? 

4 konstruktörer, 2 materialspecialister och 3 tekniska produktägare. 

Kan du uppfatta om era kompetenser kompletterar varandra och på vilket sätt? Kan ni (trots 

eventuell diversitet bland kompetenser) lära er av och förstå varandra? Alltså utifrån de olika 

kompetenserna? 

Ja, vi förstår varandra. 

När ni ska utveckla en idé, alltså själva innovationsprocessen, hur går den till i teamet? 

Rent praktiskt. 

Ofta är det så att det finns 2 arbetssätt: 

Det första är att det kommer från marknaden, en ide, ett önskemål eller ett behov ska uppfyllas men 

sen kan det även vara inifrån från egen kund där vi tittar på saker/olika områden som vi tror kan bli 

intressant för framtiden. Vi sätter oss i mindre team och försöker komma på idéer. Vi brainstormar, 

vi är inte så jätte duktiga på det men vi tittar på metoder. 

Hur uppfattar du att innovationsprocessen fungerar för teamet? Är den effektiv? 

Vi har inte en etablerad innovationsprocess utan företaget är extremt marknadsdrivna. Vi har så 

mycket att göra att vi inte har tid för så mycket “utåt-aktiviteter”. 

Vi hade en kollega som fokusera mycket på första biten med idéerna och där kunde man se att 

idéerna gick snabbt och var roligt men sedan gick det lite långsammare. Vi som arbetar med detta nu 

är inte extrema idésprutor utan vi inriktar oss lite mer på genomförandet. Det kan bero på att varje 

team har ganska liknande kompetenser. Men när alla team arbetar tillsammans ökar innovationen 

mycket mer. 

Hur uppfattar du samarbetet i teamet? T.ex. kommunikationen, känns det som att de andra i 

teamet förstår dig? 

Det fungerar bra, högt i tak. Vi förstår varandra. 

Finns det något tillfälle när någon i teamet har varit borta och du märkt att samarbetet har 

försämrats? 

Nej inte märkt. 




