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turde foreslå nye procedurer i et klima, som de betragter som ikke-truende 
og positivt (Edmondson, 1999; Sternberg & Lubart, 1996). Der er tydelige 
indikatorer på, at innovationen er stor i forskerteam, når atmos færen i 
teamet som sådan opleves som varm og positiv og sam tidig intellektuelt 
krævende (Andrews, 1979; Mumford & Gustafson, 1988). Der er tydelig 
evidens fra undersøgelser af enkeltpersoner for, at posi tivitet (niveauer 
af positive følelser) hænger sammen med divergent tankevirksomhed og 
kreativitet (Isen, 1993, 1999).

Øvelse 8 Hvor innovativt er dit arbejdsteam?

Hvor innovativt synes du, at dit team er, sammenlignet med andre lignende 
team? Sæt en ring om det mest passende svar ved følgende opgaveområder:

 Meget stabilt: Moderat innovativt: Meget innovativt:
 Få ændringer Nogle ændringer Mange ændringer
 indføres indføres indføres

At opstille arbejdsmål eller 
delmål. 1 2 3 4 5

At afgøre, hvilke metoder der 
skal anvendes til at nå  1 2 3 4 5
målene/delmålene.

At indføre nye procedurer eller 
informationssystemer. 1 2 3 4 5

At udvikle innovative måder 
at nå målene/delmålene på. 1 2 3 4 5

At indføre forandringer
i personalets jobindhold  1 2 3 4 5
og arbejdsmetoder.

Samlet pointtal
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Lad alle medlemmerne af dit team udfylde dette spørgeskema, og beregn  
det gennemsnitlige innovationsniveau. Hvis teamet scorer over et gennem -
snit på 4, er det sandsynligt, at teammedlemmerne betragter teamet som 
innovativt. En score på 3 eller derunder bør betragtes som en indikation 
af, at teamet kunne være mere tilpasningsdygtigt. Dette bør dog vurderes 
nøje i sammenhæng med teamets arbejde. For eksempel vil det på et 
atomkraftanlæg måske ikke være ekstremt kreative team, der er behov for, 
hvis man altid skal følge de fastlagte standardprocedurer. Derfor er det vigtigt 
at inddrage den sammenhæng, som teamet arbejder inden for, når man 
analyserer spørgeskemaet. Generelt er innovationsniveauet i team dog et 
vældig godt barometer for teamets funktionsdygtighed – jo bedre et team 
fungerer, jo mere innovativt vil det være.

Opgavefokus eller engageret stræben efter k valitet
I sidste kapitel så vi, hvordan „gruppetænkning“ og „procestab“ kan ned-
sætte effektiviteten i gruppens præstationer og beslutningsprocesser. Lige-
ledes kan en gruppe med et stærkt sammenhold bremse forsøg på innova-
tion ved at behandle dem som truende afvigelser fra gruppens normer og 
praksis i stedet for at se dem som bidrag til en forbedring af kunde- eller 
klientservicen. En høj grad af tryghed alene kan føre til en modvilje mod 
at sætte spørgsmålstegn ved dårlige eller endda potentielt skadelige planer 
om innovation, fordi kritik kunne ses som en trussel mod det gode klima 
teammedlemmerne imellem. Forskning på dette område viser faktisk, at 
minoritetsgruppers indflydelse kan føre til flere diskussioner, men er sam-
tidig en væsentlig årsag til innovation i team (Nemeth & Owens, 1996). Vi 
er nødt til at undgå situationer, hvor dem, der gerne vil indføre innovation 
i team, pga. risikoen for konflikt vælger at undgå innovation for at opret-
holde harmonien i teamet. Det kan opnås, ved at man opbygger en følelse 
af tillid og psykologisk tryghed.

Opgavefokus eller den aktive stræben efter høj kvalitet indebærer, at 
teammedlemmerne har et fælles fokus på kvalitetspræstationer og derfor 
har systemer til evaluering, ændringer, kontrol og konstruktiv kritik. 
Et styrket opgavefokus og et engagement af høj kvalitet vil frembringe 
innovation ved at opmuntre til forskellighed og kreativitet, samtidig med 
at den høje kvalitet i innovationen sikres gennem en nøje undersøgelse af 
de foreslåede ideer (Tjosvold, 1998).
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