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Sammanfattning: Kunskapsarbetaren är enligt definition en person med hög 
professionaliseringsgrad som arbetar i kreativ miljö till stor 
del med problemlösning och icke-standardiserade arbets-
uppgifter. Denna växande arbetskategori med ständiga krav 
på nytänkande och kreativitet arbetar samtidigt också under 
den tidspress och strävan efter vinstmaximering som 
genomsyrar samhället av idag. Undersökningen har 
genomförts utifrån en explorativ ansats genom kvalitativa 
intervjuer med sex kunskapsarbetare inom olika 
organisationer. Tidigare forskning på området har främst 
berört kunskapsarbete ur ett företagsekonomiskt perspektiv. 
Utgångspunkten med denna uppsats var dock att ta reda på 
hur intervjupersonerna ser på sina möjligheter till lärande 
och kreativitet inom ramen för sitt arbete och vilka faktorer 
och förutsättningar de upplever påverkar detta. Inte helt 
överraskande, efter att ha tagit del av deras erfarenheter 
kring ämnet drogs slutsatsen att (brist på) tid är en 
framträdande påverkansfaktor i sammanhanget. En annan 
anmärkningsvärd reflektion var att kunskapsarbetarna 
uttryckte att en betydande del av arbetet faktiskt består i 
rutinbaserade utföranden, vilket eventuellt skulle kunna ha 
ett samband med den ovan nämnda tidspressen. Positiva 
iakttagelser var dock att undersökningsdeltagarna visade på 
stor medvetenhet kring vikten av att samverka med kollegor 
och andra i omgivningen för att möjliggöra att lära och 
inspireras av varandra. 
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1. Inledning 

 

1.1. Intresseområde 
Vi intresserar oss särskilt för människor i yrken där det råder stora krav på kunskap, 
prestation och kreativitet i kombination med ett ständigt högt tempo. Dessa 
yrkeskategorier har kommit att mer och mer dominera i dagens samhälle varför vi anser 
ämnet vara högst aktuellt. Det vi främst vill undersöka är förutsättningar för lärande och 
kreativitet samt hur individerna själva upplever dessa. 
 
Då vi läst mycket inom området lärande och utveckling har det slagit oss att 
återkommande är teorier (Ellström 1992; Gustavsson 2006; Moxnes 1984) om att det 
krävs tid (för reflektion) för att nå högre former av lärande och att detta kan utgöra ett 
problem i relation till de starka krav på tidseffektivitet som finns inom organisationer 
idag. Saknas tid är det troligt att det lärande som uppstår främst är av 
anpassningsinriktad karaktär, det vill säga att man arbetar inom det redan kända istället 
för att se utanför ”ramarna”. Detta riskerar att resultera i att utvecklingen hämmas och 
agerandet tenderar att bli reaktivt istället för proaktivt, det vill säga att istället för att ha 
blicken riktad framåt så blir fokus på nuet och på att hantera den för stunden akuta 
situationen. Vi funderade redan innan studien kring att det kunde finnas ett 
paradoxförhållande genom att det inom ovan nämnda yrken finns ett stort behov av 
utvecklingsinriktat lärande, men att det samtidigt finns en ständigt närvarande tidspress 
som kan verka hämmande på denna typ av lärande. Detta, samt andra villkor för lärande 
och kreativitet vill vi titta närmare på. 

1.2. Pedagogisk relevans 
Moderna teorier för lärande gör gällande att en rad förutsättningar bör finnas för att 
lärande av olika typer ska kunna åstadkommas. Vi kan dock se att det i dagens 
organisationer råder en annan verklighet där medvetenheten om vikten av att skapa 
möjligheter för lärande får stå tillbaka för de ständigt närvarande kraven på vinst. Vi vill 
undersöka hur detta påverkar individerna i organisationerna genom att höra deras egna 
upplevelser. Vår förhoppning är att detta ska skapa ingångar till vidare forskning som 
kan belysa brister och utsikter i villkor för lärande. Vi har en förhoppning om att 
utvecklingen är på väg mot en större medvetenhet om att det för långsiktig framgång för 
moderna organisationer krävs satsningar på att även förädla det humankapital man 
besitter i form av sina anställda. 

I detta avsnitt återger vi vad som särskilt intresserat oss inför uppsatsskrivandet, ett 
urval av tidigare forskning i relation till detta, samt den pedagogiska relevansen och 
hur vi avgränsat oss för att komma fram till vårt huvudsyfte, vilket presenteras 
avslutningsvis. 
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1.3. Tidigare forskning 
Vid sökning av tidigare forskning kring området fick vi insikt om att det främst är på 
det företagsekonomiska området det bedrivits forskning kring kunskapsorganisationer 
och kunskapsarbetare i relation till kreativitet och lärande. Forskningen har allt som 
oftast haft ett organisatoriskt perspektiv med inriktning på effektivitetsarbete, 
konkurrensfördelar och vinstmaximering.  
 
Begreppet kunskapsarbetare härstammar från begreppet kunskapsföretag som myntades 
av svensken Karl-Erik Sveiby (Hansson, Kahn, Nicou & Wästfelt 1997). Sveiby menar 
att kategorin innehåller tjänsteföretag vars tjänster utgörs av problemlösning och vars 
kundanpassning är mycket hög, som exempel nämns reklambyråer, advokater, tekniska 
konsulter, organisationskonsulter samt revisorer (Sveiby 1995). En distinktion av ett 
kunskapsintensivt företag är att det utgörs till en betydande del, 40 procent, av 
kunskapsarbetare jämfört med anställda med mer rutinbaserade arbetsuppgifter (Stewart 
1997). I boken Kunskapsarbete och kunskapsföretag (Alvesson 2004) förs diskussioner 
kring begreppet kunskapsföretag och att detta är omgärdat av en viss problematik. 
Etiketten är prestigefylld och tenderar att i vissa fall användas i marknadsföringssyfte, 
detta för att legitimera och öka statusen för ett företag. I samma bok formuleras följande 
anspråk på definition. 
 

”Ett kunskapsföretag är en organisation som anses skapa värde genom användning av 
avancerad kunskap. Klienterna, den upplysta allmänheten och företagets anställda räknar 
med att utbildning, förmåga till problemlösning kreativitet och intelligens är centrala 
delar av arbetet.” (Alvesson 2004 s.34) 

 
En definition av kunskapsarbete är att det handlar om att ”utöva sitt yrkesmässiga 
omdöme i ett försök att lösa komplexa och ofta unika problem” (Alvesson 2004 s. 28). 
Man kan se det som att både råvaran i arbetet och produkten av den utgörs av 
information och kunskap. Denna kategori av arbetare är ständigt ökande i dagens 
samhälle (Stewart 1997). I De nya kunskaparna (Hansson m.fl. 1997) behandlas vikten 
av kunskapsarbetarens interaktion med kunden i syfte att tillsammans med denne nå 
målet. Författarna menar att kunskapsarbetarna bör sträva efter att skapa mervärde för 
kunderna genom att utveckla kunskap och relationer i syfte att tjäna som 
konkurrensmedel. I boken presenteras en figur över hur medarbetarna, som även kallas 
för kunskaparna, genererar värde tillsammans med olika aktörer. 
 
Dimension 1: Kundvärde 
Dimension 2: Kundsamspel 
Dimension 3: Kollegiesamverkan 
Dimension 4: Kunskapskapital 
 
Kundvärdet representerar ”hur väl man lyckas definiera och tillgodose kundens behov 
med en viss resursinsats” (Hansson m.fl. 1997 s. 21). Detta ses som ett effektivitetsmått 
och bör enligt upphovsmännen vara den högsta drivkraften i kunskapsarbetet. 
Kundsamspel rör kunskapsarbetarnas ”relations- och samverkanskvalitet i samspel med 
kunderna” (Hansson m.fl. 1997 s. 21), här poängteras alltså just samverkan med kunden 
för att uppnå god kommunikation och lärande i syfte till målet. Kollegiesamverkan 
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avser ”förmågan att samverka med kollegorna och i nätverk för att använda de 
gemensamma kunskaperna och erfarenheterna optimalt” (Hansson 1997 s. 63) och 
syftar på den delen av arbetet som kunskapsarbetarna gör utan kunden, alltså ”på 
hemmaplan” (Hansson m.fl. 1997 s. 22). Kunskapskapitalet menar man är ”såväl 
organisations- som individbundet” (Hansson m.fl. 1997 s. 23) och innefattar såväl 
ledningsformer som kultur och kompetens inom organisationen. 
 
Trots vetskapen om komplexiteten kring ovan omskrivna begrepp så ämnar vi försöka 
oss på att sammanfatta kännetecken för kunskapsarbetet och kunskapsarbetaren. I 
Ledning av kunskapsföretag (Alvesson 2000) sammanställer Alvesson en lista, utifrån 
ett flertal andra författarens definitioner, över vad kunskapsföretaget karaktäriseras av. 
Vi har gjort en tolkning av denna lista (Alvesson 2000 s. 13), sedd från individnivå 
istället för organisationsnivå, och gjort vissa kompletteringar utifrån vad vi ovan tagit 
upp. Karaktäristika för kunskapsarbetaren är att han eller hon: 
 

 till en väsentlig del arbetar med problemlösning och icke-standardiserad 
produktion – identifierar, samordnar och löser problem 

 samverkar med kunden för att nå önskat mål  
 är kreativ och befinner sig i en kreativ miljö 
 har stort eget ansvar och självständighet 
 har hög utbildningsgrad och professionaliseringsgrad 
 med sina kunskaper, nätverk och kundrelationer utgör en viktig tillgång och på 

så sätt skapar ett beroende hos företaget 
 
Alvesson tar även upp kunskapsarbetarens arbetssituation och betonar att dennes 
tillvaro inte ter sig helt okomplicerad. Utmärkande element är osäkerhet och variation 
samt ett starkt beroende av hur kunden värderar deras prestationer (Alvesson 2004). 
Idealet om kunskapsarbetare som ”självständiga rådgivare med expertstatus” 
(Alvesson 2004 s. 184) är inte heller alltid förenligt med verkligheten. Utrymmet för de 
utvecklande arbetsvillkor, vilka utlovas genom den bild som bland annat massmedia 
ger, är ofta begränsade. Istället är en hel del av de arbetssysslor som måste utföras 
snarare av banala och rutinmässig karaktär (Alvesson 2004). 

1.4. Avgränsningar 
Då vi främst är intresserade av de anställdas upplevelser av sina möjligheter till lärande 
och kreativitet så har den organisatoriska kontexten fått stå tillbaka något till förmån för 
det först nämnda. Dessutom ledde praktiska omständigheter till att vi inte hade 
möjlighet att utföra vår studie i en specifik fallorganisation som först var tanken, utan 
istället kom studien att utföras med intervjupersoner inom olika organisationer.  
 
Under resans gång har även syftet kommit att justeras något. Inledningsvis var vårt syfte 
– Hur upplever anställda i kunskapsföretag sina möjligheter till utveckling, lärande och 
kreativitet. Den första ändring vi gjorde var att lägga fokus på att de individer som 
skulle ingå i vår undersökning skulle ha yrken som kan kategoriseras som 
kunskapsarbeten, istället för att organisationerna de arbetar i måste vara så kallade 
kunskapsföretag. Det finns nämligen många organisationer som i sin helhet inte 
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självklart kan sägas vara ett kunskapsföretag, men inom vilka det finns en inte ringa 
andel medarbetare som utför den typ av arbeten som utgör verksamheten i 
kunskapsorganisationer, det vill säga kunskapsarbete. Skiljelinjen mellan tjänsteföretag 
och renodlade kunskapsföretag är dock inte knivskarp. Begreppet kunskapsarbetare 
kommer förklaras närmre längre fram i uppsatsen. 
 
Vad gäller begreppen utveckling, lärande och kreativitet så hade vi en inledande 
ambition att undersöka dem var för sig. Efter utförandet av den empiriska delen kom vi 
dock till insikten att de är alltför intimt sammankopplade och beroende av varandra för 
att kunna behandlas åtskiljda. Vi har mot bakgrund av detta valt att i uppsatsen avgränsa 
oss och endast använda begreppen lärande och kreativitet. Eftersom vi under 
intervjuerna använt ”utveckling och lärande” som ett begreppspar så har vi dock valt att 
införliva de upplevelser kring utveckling som intervjupersonerna förmedlade under 
avsnittet om lärande. 

1.5. Syfte  
Vi avser att genom det individuella perspektivet undersöka de för individen så viktiga 
förutsättningarna för lärande och kreativitet. Dessa möjliggör i sin tur att individen på 
ett så bra sätt som möjligt ska kunna leva upp till de krav och mål som organisationen i 
stort har. Syftet med denna uppsats formulerar vi mot bakgrund av detta som följande – 
Hur kunskapsarbetare ser på sina villkor för lärande och kreativitet inom ramen för 
sina arbeten och vilka förutsättningar de upplever påverkar detta.  

 Vi utgår således från forskningsfrågan Hur upplever de tillfrågade kunskapsarbetarna 
sina möjligheter till kreativitet och lärande? samt följdfrågan Vilka förutsättningar 
upplever de tillfrågade kunskapsarbetarna påverkar möjligheterna till kreativitet och 
lärande? 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i kunskapsarbetarnas egna upplevelser, vilka vi har 
fångat upp under vår empiriska undersökning bestående av intervjuer med en kvalitativ 
ansats. Vi vill genom detta både belysa svårigheter och lösningar för att uppnå en god 
utvecklingspotential. 

2. Teori 

 

I denna del av uppsatsen klargör vi först hur vi gått tillväga i vår sökning efter 
litteratur och därefter presenterar vi de teorier vi funnit relevanta för 
undersökningen. De första teorierna vi tar upp behandlar lärande och kreativitet 
och olika syner på dessa och i den senare delen av detta avsnitt gås förutsättningar? 
för dessa igenom. 
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2.1. Litteratursökning 
Tidigare skrivna uppsatser på c- och d-nivå har inspirerat oss och även gett tips på 
litteratur. Vi har använt litteratur som berör lärande och kreativitet samt villkor för 
dessa. Vår ambition var att, i möjligaste mån, använda primärkällor för vedertagna 
teorier. Detta kan betyda att våra källor i vissa fall kan tyckas en aning åldersdigna, men 
vi tycker att det är av vikt att se på den ursprungliga konstruktionen. I vissa fall har vi 
dock varit tvungna att ge avkall på principen om primärkällor på grund av brist på 
tillgång till dessa. För att uppfylla aktualitetskravet har vi lagt ner möda på att hitta 
nyare forskning att komplettera de gamla vedertagna teorierna med. Vi har dock upplevt 
vissa svårigheter med detta då den nyare forskningen ofta till stor del består av 
hänvisningar till äldre forskning vilket betytt att vi sökt oss till primärkällorna som ju då 
varit av äldre datum. Litteratursökning och gallringen av dessa har i princip följt de 
källkritiska bedömningar som Grönmo (2006) betonar, det vill säga kravet på 
tillgänglighet, relevans, autenticitet samt trovärdighet. I vårt sökande av relevant 
litteratur har vi främst använt oss av de olika bibliotekens sökmotorer såsom Libris och 
Lovisa samt artikeldatabaser som Elin och Eric.  
 
Då vi under utbildningens gång har använt oss mycket av Per-Erik Ellströms teorier när 
vi talat om lärande i arbetslivet var det naturligt för oss att söka oss tills hans litteratur 
när vi började leta relevant material inom lärandeområdet. Som sagt, dels för att vi är 
bekant med honom sen tidigare och sympatiserar med hans sätt att se på lärande och 
dels för att vi vet att hans litteratur och teorier är av forskningsbaserad art och håller en 
mycket hög kvalitet. Dessutom är han en av de mest framstående författarna inom 
svensk arbetslivspedagogik. Övrig litteratur kring lärandeområdet har vi funnit efter 
sökningar i olika databaser, men även använt oss av hänvisningar som Per-Erik Ellström 
gjort i sin litteratur. Kreativitetslitteraturen har varit av blandad kvalitet, det finns en 
uppsjö litteratur kring detta ämne, dock främst av populärvetenskapligt slag vilket lett 
till att vi tagit del av den med ytterst kritiska ögon. Vi har som nämnts ovan i största 
möjliga mån försökt vända oss till primärkällan.  

2.2. Lärande och kreativitet 
Dessa två begrepp är centrala i uppsatsen och det som legat till grund för vår 
undersökning, nedan kommer vi därför att göra en genomgång av olika aspekter kring 
dessa för att skapa en grund för den senare delen av teoriavsnittet. 

2.2.1. Lärande 
Lärande är processen varigenom kunskap genereras. Lärande är ett omfattande begrepp 
som kan delas in och klassificeras utifrån olika kategoriseringar. Vi kommer att ta upp 
ett antal olika typer av lärande som vi anser relevanta i relation till vår empiriska 
undersökning. Det som skiljer just vuxnas lärande från det hos barn och ungdomar är att 
vuxna kan förväntas ha större möjlighet och benägenhet att använda tidigare kunskaper 
och erfarenhet i nya lärsituationer. Per-Erik Ellström formulerar följande definition av 
vuxnas lärande med ”relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av 
individens samspel med sin omgivning” (Ellström 1992 s. 67). Förändringarna kan gälla 
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kunskaper samt färdigheter, både intellektuella och manuella, till exempel attityder, 
sociala färdigheter och personlighetsrelaterade förmågor (Ellström 1992). 
 
Vilka valmöjligheter individen har kan alltså användas för att kategorisera nivåer av 
lärande. Valmöjligheterna gäller olika alternativ och tolkningar av själva uppgiften och 
dess mål, hur man går till väga för att lösa den samt i efterhand värdera resultatet. Den 
enklaste formen av anpassningsinriktat lärande, det ”reproduktiva lärandet” har givna 
riktlinjer gällande såväl uppgift, mål, metod och resultat. Nästa nivå, som också anses 
tillhöra det anpassningsinriktade lärandet, är det så kallade ”produktiva lärandet”. Detta 
kan i sin tur delas upp i ”regelstyrt lärande” då uppgift, mål och metod är givet men inte 
resultatet samt det ”målstyrda lärandet” där endast uppgift och mål är givna men vare 
sig metod eller resultat. Den högsta nivån av lärande benämns ”kreativt lärande” och 
uppstår när vare sig uppgifter, mål, metod eller resultat är fastställda.  I det kreativa 
lärandet krävs att individen använder sin egen kapacitet för att analysera situationen och 
utifrån detta definiera uppgiften (Ellström 1992). 
 
Anpassningsinriktat lärande, även kallat bemästringslärande, innebär, som namnen 
också antyder, att man korrigerar handlingar för att uppnå ett förändrat resultat. Ellström 
(1992) menar att denna typ av lärande sker i situationer där förutsättningarna, såsom 
uppgifter och mål, är antingen på förhand fastställda eller tagna för givet. Det förväntas 
inte, och kanske inte ens ges utrymme för, att den lärande individen ska ifrågasätta eller 
försöka förändra premisserna. Detta medför att de alternativ individen ställs inför är att 
antingen ett undvikande eller ett anpassande och i så fall hur hon/han ska agera i 
situationen.  
  
Kreativt lärande kan liknas vid motsatsen till anpassningsinriktat lärande, nämligen 
”utvecklingsinriktat lärande”. Utvecklingsinriktat lärande utmärks av att den lärande 
individen inte bara ges möjlighet, utan förväntas, att ha ett kritiskt förhållningssätt och 
ifrågasätta förutsättningar såsom uppgifter och mål. Det förutsätts att individen tänjer, 
eller vid behov bryter de gränser som är givna eller förgivettagna. Detta lärande 
förutsätter även variation, en omprövning av befintliga arbetssätt och rutiner gör att nya 
tankar och metoder upptäcks, prövas och utvecklas. I och med detta menar Ellström 
(1992) att det oundvikligen föreligger en betydande risk för fel och misslyckande på 
vägen vilka måste ges utrymme för. Genom denna typ av lärande utvecklas individen 
sin förmåga att hantera komplexa situationer och problem. 
 
Viktigt att påpeka är att Ellström (1992) ser de ovan nämnda typerna av lärande som 
komplement till varandra och att utmaningen är att hitta en balans mellan relationen 
mellan dessa. Två synsätt på lärande som har vissa beröringspunkter med Ellströms 
anpassningsinriktat respektive utvecklingsinriktat lärande är ”situerat lärande”, översatt 
från engelska ”situated learning” respektive ”verksamhetsteori” – två synsätt som 
behandlar lärande i relation till arbetet på lite olika sätt.  
 
Situerat lärande fokuserar, som namnet antyder, på den närvarande stunden. Lärandets 
funktion är återskapande, vilket sker genom den aktivitet, kontext och kultur den tar 
form i – alltså situationsberoende (Lave & Wenger 1991). Perspektivet kan ses som en 
utveckling av ”learning by doing” – alltså lärande genom praktik. Betoningen på 
lärande genom praktik istället för teori utgör en skillnad mot Ellströms 
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anpassningsinriktade lärande, däremot finns likheten i att den lärande individen kan 
sägas genomgå ett lärande i form av en anpassningsprocess. 
 
Verksamhetsteori poängterar vikten av att studera utvecklingar, alltså hur förändringar 
har skett (Engeström 1999). Istället för att, som i fallet med situerat lärande, se lärande 
som en process som sker gradvis så beskriver man det som ”kvalitativa språng” i en 
”expansiv lärocykel”. De så kallade sprången betecknar skillnaderna mellan gamla och 
invanda handlingsmönster och nya och innovativa sådana. Lärocykelns första steg är att 
de existerande, förgivettagna handlingsmönstren ifrågasätts av de som följer dessa, det 
vill säga verksamhetens medlemmar. Det skapas då ett tillstånd av instabilitet, kallad 
motsättningar, som ger förändringspotentialer. Det krävs att människorna i en 
verksamhet kollektivt synliggör motsättningarna för att problemen under ytan ska kunna 
upptäckas och klargöras. Detta är förutsättningar för att verksamheter och arbetsvillkor 
ska kunna förändras genom expansiva läroprocesser (Gustavsson 2006). 
 
Fuller och Unwin (i Gustavsson 2006) har kritiserat både situerat lärande och 
verksamhetsteori för att vara ofullständiga, enligt dem har det förstnämnda synsättet en 
brist i det saknade fokuset på utveckling medan det sistnämnda har ett alltför stort fokus 
på enbart detsamma. Fuller och Unwin presenterar istället ett kontinuum mellan vad de 
kallar ”restriktivt” och ”expansivt lärande” som avbildar i vilken grad en arbetsplats 
stödjer möjligheter till lärande. Enligt Fuller och Unwin (i Bryson 2006) utmärks den 
restriktiva delen av skalan bland annat av att den anställdes lärande är fokuserat enbart 
på sådant som är till nytta för hans/hennes nuvarande arbetsuppgifter, tekniska 
kunskaper uppskattas inte utan tas för givna, det saknas en tradition i organisationen av 
att dela kunskap med varandra och att få chanser till reflektion finns under arbetet. I den 
expansiva delen av skalan är istället ovan nämnda aspekter vända mot det positiva. 
 
En distinktion av lärande som också kan göras är utifrån individens samspel med 
omgivningen. Det rationalistiska sättet att se på lärande är istället som explicit kunskap 
som förmedlas genom formell undervisning, verbal instruktion och tillämpnings-
övningar. Anpassningsinriktat lärande, som tagits upp ovan, kan nämnas i relation till 
det rationalistiska perspektivet på lärande. Det icke-rationalistiska perspektivet, å andra 
sidan, betonar vikten av reflektion (Ellström 1992) – i likhet med verksamhetsteori, 
utvecklingsinriktat lärande och expansivt lärande samt lärande utifrån vardagliga 
problemsituationer – i likhet med situerat lärande. Huruvida det rationalistiska 
respektive icke-rationalistiska perspektiven ska ses som dikotomier eller komplement 
till varandra har diskuterats av många författare. Genom observationer har man iakttagit 
en svårighet med det formella lärandet (rationalistiskt perspektivet) i att överföra de 
förvärvade kunskaperna till arbetssituationer så att fortsatt lärande kan initieras. Därmed 
inte sagt att utbildning i planerade och systematiska former är verkningslöst, det som 
istället bör eftersträvas är en integration mellan formellt och informellt lärande. Ellström 
tar upp åsikten att det rationalistiska sättet passar för förvärvandet av en 
grundkompetens men att för underhållandet och utvecklandet av denna, uppnåendet av 
utvecklingslärande, lämpar sig ett kontinuerligt icke-rationalistiskt lärande. I de högre 
formerna av lärande kan individens lärande sägas gå i en spiral som innehåller både 
tidigare förvärvade kunskaper och nya erfarenheter. För att kunna lära av 
erfarenheterna, genom att analysera konsekvenserna av sitt eget handlande, krävs en 
förankring i benfintlig kunskapsbas. För att nå framgångar genom personalutbildning är 
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det av väsentlig vikt att objekten för utbildning, det vill säga individerna, själva får vara 
delaktiga både i planeringsstadiet och i genomförandet. Utgångspunkten bör vara i 
individernas och verksamhetens behov av utveckling (Ellström 1992). 

2.2.2. Kreativitet 
Kreativitet är ett begrepp som det skrivits mycket om, däremot är teorierna om det desto 
mindre förekommande. Vanligast är att kreativitet beskrivs utifrån enstaka händelser, 
uppfinningar och enstaka personers prestationer. Detta är enligt Sahlin (2001) vansklig 
och ger upphov till bland annat generaliseringsproblem. Kreativitet skall alltid ses i sitt 
sammanhang. För att klassas som kreativ krävs det med andra ord inte uppfinnandet av 
en helt ny idé eller produkt, utan det viktiga är att man givet förutsättningarna skapar 
något nytt. Många som skrivit om kreativitetsbegreppet har skilt det åt från den rena 
problemlösningen. Å andra sidan finns det de som hävdar att kreativitet inte är nått 
annat än just mekanisk problemlösning. Enligt Sahlin (2001) och Amabile (1998) är 
dock kreativitet problemlösning, men en speciell form av sådan. Han menar att 
traditionell problemlösning innebär problemlösning genom etablerade och beprövade 
verktyg medan den kreativa problemlösningen innebär lösning genom att hitta nya 
metoder och oprövade verktyg. Här uppkommer dock frågan kring vad som kan 
definieras som en kreativ upptäckt eller en kreativ problemlösning. Skulle en lösning på 
ett problem som uppkommit genom en slump kunna klassas som kreativ? Enligt nyss 
nämnd syn så är fallet inte så, utan kreativitet kräver målinriktning, att ett problem avses 
att lösas. Finns det ingen avsikt att lösa ett problem så klassas det med andra ord inte 
som kreativt heller. Amabile (1998) menar att kreativt tänkande är kopplat till en 
persons tankeprocess, hur man närmar sig problem som ska lösas och hur man tar sig an 
dessa. Hon menar att personligheten spelar en stor roll för huruvida en individ är kreativ 
eller ej i sin problemlösning. Även Ekvall (1988) ser kreativitet som i första hand 
resultatet av en medveten tankeprocess – ”kreativitet är en egenskap hos människor 
eller hos tankeprocesser eller hos resultatet av tankeprocesser” (s. 10).  
 
Enligt den senare definitionen så ligger tre egenskaper till grund för bedömningen om 
något kan klassas som kreativt eller inte (Ekvall 1988). Den viktigaste egenskapen är 
frågan om nyhetsvärdet – produkten eller tanken måste ses som ny i en situation där den 
inte florerat tidigare. Det andra kriteriet som ska kunna ställas på produkten handlingen 
gäller funktion och användbarhet – vilket betyder att den måste vara användbar för en 
grupp människor och ha en social funktion. Det räcker med andra ord inte att den är 
användbar endast för en individ. Det sista kriteriet rör elegans – huruvida produkten 
förenar användbarhet, smidighet och estetiska krav eller ej. 
 
En annan anledning till att man kan ha så svårt att finna en specifik definition på 
begreppet kreativitet är enligt Sahlin (2001) för att man talar förbi varandra. Man talar 
om att det finns olika kreativitetsbärare. Bärare kan till exempel vara kreativa miljöer, 
kreativa personer, kreativa idéer, tankar, processer eller handlingar, samt kan det vara 
kreativa resultat likt byggnader, maträtter eller konstverk. Att något får en kreativitets-
stämpel beror på att det bygger på en kreativ handling. Däremot föregås alla kreativa 
handlingar av idéer vilket kan betyda att idéerna är de grundläggande bärarna av 
kreativitet. ”Kreativitet är problemlösning, men problemlösningar är inte alltid 
kreativa” (Sahlin 2001 s 70).  
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Kreativitet kan som nämnts ovan ses som en process, där den färdiga handlingen är ett 
resultat av tankeprocesser (Ekvall 1988). Denna process har inom kreativitets-
forskningen beskrivits på lite olika vis. En syn som har haft stort inflytande på 
kreativitetsforskningen är den av Poincaré, den så kallade PIIV-modellen, vilken utgår 
från fyra faser. Den första fasen är preparation (förberedelsefasen) – karaktäriseras av 
hårt arbete där man tillägnar sig kunskaper om det aktuella området. Fas två består av en 
inkubationsfas – här bearbetas kunskaper och idéer i det undermedvetna som man 
tillägnade sig i den inledande fasen. Denna fas är väldigt svår att rent praktiskt berätta 
när den sker utan det är en undermedveten process som ständigt är pågående. Är det så 
att denna fas, den andra fasen, är lyckosam så kommer denna att mynna ut i någon slags 
aha-upplevelse, möjliga lösningar på problemen kommer att upptäckas. Inträde i den 
sista fasen sker i och med detta, illuminationsfasen. Dock är det många idéer som inte 
fungerar i verkligheten. Undersökningen av de hugskott man får görs därför i 
verifikationsfasen. (Sahlin 2001; Dahlqvist 1998) 

2.3. Förutsättningar för lärande och kreativitet 
Faktorer som kan anses påverka och utgöra villkor för lärande är otaliga och vi har valt 
att ta upp ett antal av dem. För att underlätta för läsaren att få en struktur på dessa så har 
vi valt att presentera dem med utgångspunkt i Moxnes (1984) indelning i 
organisatoriska, mellanmänskliga samt personliga påverkansfaktorer. 

2.3.1. Organisatoriska påverkansfaktorer 
De organisatoriska förutsättningarna är, näst omvärldsfaktorer (vilket vi valt att 
utelämna i denna undersökning), den yttersta delen av det ramverk som utgör villkor för 
lärande, enligt Moxnes (1984). Vi har i vår undersökning valt att ta upp tid och 
handlingsutrymme som organisatoriska förutsättningar. 

2.3.1.1. Tid 
För enklare former av lärande, vilket vi ovan berört som reproduktivt lärande, kan det 
ses som en tumregel att ”det goda lärandet är det snabba lärandet” (Ellström 2002 s. 
347), eftersom snabbare lärande betyder ökad produktion. Inte bara vägen till lärandet 
bör vara så snabb som möjligt utan även målet med lärandet i sig kan sägas vara 
tidsreducering och effektivisering. En studie gjord av Kelly & McGrath (1985) om hur 
tidspress påverkar dels aktivitetsnivå och dels kvalitetsnivå har dock visat att 
aktivitetsnivån visserligen ökar när tidspressen är högre men att kvalitetsnivån är låg vid 
tidspress och hög när mer tid tillåts.  
 
Utifrån ovan nämnda studie av Kelly och McGrath (1985) kan man också dra slutsatsen 
att mer komplexa uppgifter försvåras av just tidspress. Tidspress tenderar också att 
minska benägenheten att se alternativ och istället medföra risker för ”tunnelseende” 
vilket ju innebär ett hinder för att utvecklingsinriktat lärande ska komma till stånd 
(Ellström 2002) . I motsats till att ifrågasätta och bryta existerande perspektiv genom ett 
utvecklingsinriktat lärande så kan tidspress istället förstärka invanda rutiner och 
förhärskande mönster (Ellström 1992). Tid är alltså en viktig resurs för 
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utvecklingsinriktade läroprocesser. För utvecklingslärandet, det kreativa lärandet, 
innebär den mer komplexa uppgiften att i ett första steg identifiera själva uppgiften att 
det krävs utrymme för nödvändiga förutsättningar. Detta betyder att man behöver 
avsätta tid för att observera, utbyta erfarenheter med andra och reflektera över processer 
och konsekvenser i relation till målen för verksamheten. 
 
”Insikten om relationen mellan vad vi försöker göra och vad det får för följder” är 
reflektion enligt Dewey (1999, s 189). En del av det som förståelsen handlar om är 
antaganden som man kanske inte omedelbart lägger märke till utan som snarare är 
underförstådda (Thång 2004). Genom att begrunda och pröva dessa existerande 
inställningar kan man söka ny kunskap och på så vis bli bättre rustad för att hantera 
framtida utmaningar. Förutsättningar för erfarenhetslärande är alltså reflektion och även 
värdering – en jämförelse mellan det avsedda målet med en handling och de faktiska 
konsekvenserna av handlingen. Underlättande för att kunna göra denna värderande 
jämförelse är klara och konsistenta mål, något som inte är en självklarhet i det verkliga 
arbetet. Detta kan dessutom ses som en aning motsägelsefullt i relation till den kritiska 
förhållningssätt och prövning av bland annat målen för uppgiften som vi tidigare tagit 
upp som en komponent i det utvecklingsinriktade lärande. Utmaningen blir då att i 
reflektionen medvetandegöra de ovissheter kring målen som funnits och att sedan 
begrunda kring hur detta påverkat handlingarna och dess utfall. Detta är också något av 
en nyckelfaktor för reflektion i allmänhet, att, som Ellström (1992) skriver ”göra våra 
implicita föreställningar och antaganden explicita, och därmed möjliggöra en prövning 
av de ofta för givet tagna premisserna för vårt handlande” (s. 89). Ellström menar 
också att reflektion bör vara en planerad aktivitet för vilken man regelbundet avsätter tid 
för i verksamheten. Företrädesvis bör denna aktivitet ske i mindre grupper och under 
handledning. De komponenter som bör utredas och kritiskt prövas är de mål och 
värderingar som verksamheten baseras på, handlingsplaner, vilken kunskap som ligger 
till grund för dessa och hur väl handlingsplanerna överensstämmer med det faktiska 
handlandet samt överensstämmelsen mellan konsekvenserna av handlandet och 
verksamhetens mål. 
 
Ur ett mer företagsekonomiskt perspektiv skriver Hansson m.fl. (1997) om svårigheten 
för företag som arbetar under tidspress att kunna avsätta tid för lärande men 
nödvändigheten att ett utrymme för detta ändå skapas för en långsiktig position på 
marknaden. ”Att tillsammans reflektera och lära av situationer ökar medarbetarnas 
professionalism och förstärker företagets metoder” (s. 69) och att ”i företag som har 
lyckats skapa kollegial samverkan finns öronmärkt tid för utbyte av erfarenhet och 
information” (s. 70). Vidare kan man i samma bok läsa att ”detta (…) gynnar tillväxten 
och utvecklar kunskapskapitalet” (s. 70). 
 
För att ge en mer nyanserad bild av tid i förhållande till lärande så vill vi också ta upp 
skillnaderna mellan objektiv och subjektiv tid. Objektiv tid beskrivs ganska enkelt som 
klocktid, alltså faktiskt tid (Ellström 2006). Subjektiv tid, däremot, är den av individen 
upplevda tiden och består av olika aspekter som rör dels hur individen upplever och 
använder tiden och dels den kollektiva kulturens inställning till dylika frågor. 
Tillgången på tid objektivt sätt är inte alltid avgörande för möjligheter till lärande 
(Fenwick 2003). Individens intresse och förståelse för vikten av ett aktivt lärande styr i 
hög grad hur hon eller han prioritera det samma inom de tidsramar som finns. En aspekt 
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av hur disponeringen av tid påverkar utvecklingsmöjligheter, som tas upp av Amabile i 
Ellström (2006), är hur fragmentiserad tiden upplevs som. För att främja ett högre 
lärande bör man sträva efter att hitta sammanhängande tid och ”kreativ avskärmning” 
för att eliminera de yttre störningar som kan bryter den kreativa processen.  
 
I relation till kreativitet kan brist på tid ha negativa effekter av samma anledningar som 
det i enlighet med Ellström (1992, 2002) ovan förda resonemanget kring tidpressens 
inskränkningar på möjligheterna till utvecklingsinriktat lärande. Amabile m.fl. (1996) 
presenterar dock en mer nyanserad bild av företeelsen. I en artikel på ämnet arbetsmiljö 
för kreativitetsaktörer så skiljer hon mellan tidspress i form av ”excessive workload 
pressure” respektive ”challenge”. I fallet med orimlig arbetsbörda utgör tidspressen en 
av de mest betydande negativa påverkansfaktorerna på kreativitet. Under vissa 
förutsättningar kan dock tidspress, i motsats till de negativa effekter som tagits upp 
ovan, verka stimulerande och ge upphov till det som Amabile benämner ”challenge”. 
Förutsättningar för positiva effekter av tidspress på kreativitet tas upp i en annan artikel, 
författad av Amabile (1998), där hon som exempel tar upp en situation där en 
konkurrerande organisation håller på att ta fram en tjänst eller produkt som överträffar 
ens egen. Situationen i exemplet kan fungera som motivation för individen och på så 
sätt öka kreativiteten. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att tidspressens närvaro i arbetsvardagen onekligen har 
en stor inverkan på möjligheterna, framför allt högre, lärande och kreativitet. En nyckel 
till att trots det höga tempot åstadkomma ett utvecklingsinriktat lärande är att skapa en 
förståelse för vikten av detta och för att det innebär en stor investering att avsätta tid för 
det. Vad gäller vikten av att prioritera tid för utveckling och strukturera arbetet så att 
detta möjliggörs så har även ledningen en viktig funktion (Ellström 2006). Saknas 
medvetenheten om vikten av det utvecklingsinriktade lärandet så är risken att det 
kortsiktiga effektivitetstänkandet tar överhanden. Detta ger i sin tur en ökad känsla av 
stress hos individerna vilket försvårar för kreativitet och lärandet och hämmar 
utvecklingen på sikt.  

2.3.1.2. Handlingsutrymme 
”Arbetsuppgifternas utformning utgör något av en grundbult när det gäller att skapa 
verksamheter som ger möjligheter till kompetenslärande för de anställda i det dagliga 
arbetet” (Ellström 1992 s. 95). En uppgifts lärpotential avgörs till stor del av dess 
komplexitet i förhållande till individens kompetens (Ellström 2002). Upplevs uppgiften 
som alltför simpel så blir möjligheterna till lärande små och den intellektuella förmågan 
försämras. En alltför hög grad av komplexitet, däremot, kan göra att individen känner 
sig oförmögen att hantera situationen och en stressituation uppkommer med försämrad 
prestation som följd. Uppgiftens kvalifikationskrav bör alltså vara av en grad som 
innebär att en rimlig utmaning för individen.  
 
Betydande påverkan för möjligheter till lärande har även graden av ”autonomi” i 
relation till ”kontroll”. Nivå av ”autonomi-kontroll” avser i vilken utsträckning 
individen kan påverka uppgifter, mål, metod och bedömning av resultat, alltså dess 
handlingsutrymme (Ellström 1992). Förutom de objektiva gränserna för individens 
möjlighet att kontrollera det som rör uppgiften så avgör emellertid även det subjektiva 
kontrollutrymmet, alltså de gränser individen själv sätter för vad som är önskvärt och 
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möjligt att uppnå i den aktuella situationen. Dessa begränsningar påverkas i sin tur av 
faktorer inom individen och i dess omgivning. De subjektiva gränserna avgör om 
individen klarar att tänja och eventuellt överskrida de objektiva gränserna för en uppgift 
på det sätt som är nödvändigt för att uppnå ett annat lärande än det enbart reproduktiva. 
 
Forskning har under de senaste decennierna inriktats mot de ”handlingsreglerings-
teoretiska ansatserna som explicit behandlar lärande och kompetensutveckling” 
(Ohlsson 2001 s. 35). Det som fokuserats på i denna forskning är relationen mellan 
”människans kontrollmöjligheter över den egna uppgiften och möjligheter att reglera 
det egna handlandet till lärande och kompetens att utföra arbetsuppgifter och hantera 
problem” (s. 35).  Den ovan nämnda forskningen uppmärksammar både det subjektiva 
och objektiva handlingsutrymmet samt det informella lärandet, det vill säga det lärande 
som sker dagligdags utan att vi avsiktligt avser att faktiskt ”lära oss” något. Det 
subjektiva handlingsutrymmet kan beskriva som, och styrs delvis av individens 
kunskaper och sätt att lösa och förstå problemställningar som denna ställs inför. 
Dessutom hör det subjektiva handlingsutrymmet även samman med det egna 
självförtroendet och den inre motivationen. Objektivt handlingsutrymme å andra sidan 
utgörs av de organisatoriska förutsättningarna såsom till exempel uppgiftens karaktär, 
teknologin samt organisationens utformande. Denna typ av handlingsutrymme anger 
med andra ord vilka ramar som den anställde måste hålla sig inom när denna utför sitt 
arbete. Nämnas bör dock att dessa två typer av handlingsutrymme inte kan särskiljas 
med en skarp skiljelinje utan dessa är flytande. Detta på grund av att människan 
uppfattar de yttre ramarna, det vill säga det objektiva handlingsutrymmet olika, och dess 
handling kan i sin tur påverka dels de egna förutsättningarna och dels de organisatoriska 
förutsättningarna. 
 
För att ett utvecklingsinriktat lärande ska kunna komma till stånd menar Ellström (1996 
b) att både det subjektiva och det objektiva handlingsutrymmet måste undergår någon 
form av förändring. För att en utveckling av detta handlingsutrymme ska kunna ske 
krävs att det finns tid för reflektion kring sina arbetsuppgifter och arbetssituation, vilket 
vi nämnde under föregående avsnitt.  

2.3.2. Mellanmänskliga påverkansfaktorer 
Denna del av ramverket syftar på de förhållanden individen har med människor runt 
omkring, i sin arbetsmiljö, och hur detta påverkar henne eller honom. 

2.3.2.1. Medarbetare 
Enligt Hansson m.fl. (1997) är kunskapsarbetare vanligtvis väldigt duktiga på att inom 
sin profession utveckla kunnande i sampel med de kunder man har, medan de ibland är 
sämre på att lära i tillsammans med sina kollegor – det så kallade medarbetarskapet. 
Detta medarbetarskap är lika viktigt att främja som den relation man har till kunderna. 
Lärande mellan medarbetarna skapar medarbetare och en god samlad kompetens hos 
kunskapsarbetarna garanterar att det arbete man utför tillsammans med kunden håller 
god kvalitet.  
 
Alarik och Diedrich (2000) tar i en rapport om tillvaratagande av kunskap upp faktorer 
som främjar detta efter resultatet av empiriska studier gjorda av Ichijo, von Krogh och 
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Nonaka. En viktig faktor som tas upp är mellanmänskliga relationer och klimatet bland 
medarbetarna. Utbyte av erfarenheter och kunskaper, kollegor emellan, möjliggörs 
genom tolerans, omtanke, tillit och tålamod. Detta skapar i sin tur förutsättningar för en 
annan viktig faktor för tillvaratagande av kunskap, nämligen kommunikation. Genom 
att stimulera till dialoger och möten mellan medarbetare främjas delning av kunskap 
dem emellan. 
 
Ytterligare om förhållanden som avgör huruvida atmosfären i en grupp verkar 
främjande eller hämmande för inhämtande av ny kunskap och möjlighet att använda 
densamma tas upp av Moxnes (1984). Den basala stämningen i gruppen är en 
avgörande faktor för inlärningsmöjligheter, ett öppet klimat verkar främjande för 
inlärningen. Att känna sig bekväm och accepterad i gruppen är också en förutsättning 
för det individuella lärandet, motsatsen medför ett defensivt beteende som inriktar sig 
på att reducera upplevda hot och därmed hämmar möjligheten till lärande och 
utveckling. En upplevelse av trygghet och utrymme för misstag är nödvändigt för att 
kunna inta den experimenterande inställning som lärande fordrar. Brist på feedback 
mellan medlemmar inom gruppen ger medlemmar som är mindre effektiva och i högre 
grad missnöjda. På så vis försvårar brist på feedback också inlärning av ny kunskap. 
Vid en fungerande feedback till och inom gruppen främjas gruppens 
problemlösningsförmåga, särskilt vid arbetsuppgifter av mer avancerad karaktär. 
 
Vad gäller kreativitet så ”frodas” den lättast i miljöer som kännetecknas av gemenskap, 
samförstånd och mänsklig värme. Enligt Sahlin (2001), finns det en del faktorer som 
skiljer kreativa miljöer från de så kallade icke-kreativa. Dessa faktorer är bland annat 
generositet – att man delar med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. Han menar att 
många organisationer präglas av jakten på ”nya, högre och mer prestigefyllda poster” 
vilket gör att man är ovilliga att dela med sig av sina tankar. Andra faktorer är den som 
jag nämnde i början av stycket, gemenskap – om inte gemenskapen finns är det i princip 
omöjligt att skapa en kreativ miljö. Andra viktiga faktorer är kompetens, vilket 
naturligtvis måste finnas för att man ska kunna föra samtal och funderingar framåt, samt 
en kulturell mångfald. Det senare kan innefatta både rent kulturella skillnader, men även 
skillnader i professioner. Sist bör även nämnas tillit och tolerans vilket blir tydligt i 
situationer när något går ”fel”. En människa kan utföra massor med goda och korrekta 
handlingar utan att detta noteras, men när något uträttas på felaktigt vis sätts tilliten och 
toleransen på prov. Sättet som den negativa handlingen emottas sätter ramar för hur 
kreativt framgångsrika en organisation kan komma att bli.  

2.3.2.2. Ledaren  
Ledarskapet spelar en betydande roll i samband med lärande. Det är ledaren och 
organisationens syn på lärandet som sätter tonen för hur detta behandlas och uppfattas 
inom organisationen. Ett stort ansvar läggs med andra ord på ledaren och dennes roll att 
skapa förutsättningar för dagligt lärande, både av det formella och det informella slaget 
(Amy 2008). Ledarskapets roll idag är således inte längre styrande och kontrollerande 
utan har mer karaktären av coachande art eller av det främjande slaget (Ellinger, 
Watkins & Bostrom 1999). För att attrahera kompetenta medarbetare krävs det bland 
annat att ledaren och organisationen i stort skapar goda förutsättningar för lärande vilket 
i sin tur skapar motivation att ledaren skapar goda förutsättningar för lärande. 
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Amy (2008) har efter en studie identifierat åtta stycken olika ledarskapsbeteenden som 
är av främjande slag för lärande i arbetslivet. Av grundläggande vikt är att 
organisationsklimatet främjar lärande, det vill säga att det präglas av öppenhet, 
samarbetsvilja och pålitlighet. Det bör även vara så kallat ”högt i tak” vilket gynnar 
problemlösning av ny och kreativ art. En öppenhet medarbetare emellan för att lättare 
upptäcka kunskaps- och kompetensluckor, samt ett öppet kommunikationsklimat är 
även det av stor vikt. En annan viktig roll som ledaren har i denna process är att 
institutionalisera lärandet, det vill säga att arbeta för en överföring av lärande på 
individuell nivå till en organisatorisk nivå. Slutligen krävs det, för att få till stånd 
lärande, att organisationen och ledningen förstår vikten av att avsätta tid för reflektion 
och dialog, men även att feedback ges på det arbete som utförs. 
 
En kreativ ledare ser världen ur olika och nya perspektiv och på så vis kan denne leda 
sina medarbetare till att se nya utmaningar och möjligheter (Bolman & Deal 1997). Den 
risk som påtalas i litteraturen är att dagens organisationer förlitar sig för mycket på den 
tekniska kunskapen och glömmer emellanåt bort den kreativa delen i till exempel 
sökandet av kvalitet, engagemang och nytänkande. En så kallad kreativ ledare eller chef 
kan hjälpa medarbetarna att se bortom det ”vanliga” och istället hitta vägar för att väcka 
både motivation och energi vilket i slutänden kan leda till förbättrade prestationer hos 
medarbetarna och i slutänden även för organisationen. 
  
Det ledarskapsperspektiv som fokuserar på relationen mellan medarbetare och 
organisation kallas human resource-perspektivet (Bolman & Deal 1997). 
Organisationen står i beroendeställning i relation till medarbetaren i den mening att 
organisationens framgång och överlevnad är beroende av medarbetarens kompetens, 
talang och energi. Individen är på samma sätt beroende av organisationen i form av de 
belöningar arbetet inom denna ger. En ledare som använder sig av ett HR-perspektiv 
anser precis som nyss nämnt att det viktigaste inom organisationen är människorna. När 
människorna tycker att organisationen svara upp till deras behov och accepterar de mål 
som ställs så kan ledaren räkna med deras engagemang och lojalitet. Ledarens roll blir 
här av stödjande och delegerande karaktär vilket kan visa sig i att göra medlemmarna 
delaktiga i organisationen, ge utrymme till självständighet i arbetet, skapa ett öppet 
arbetsklimat samt tillhandahålla resurser för att arbetsuppgifterna på bästa sätt ska 
kunna utföras. 
 
Enligt Sveiby och Risling (1986) kan man inte organisera kunskapsföretag efter 
traditionella scheman, vilket skulle betyda att de ovan nämnda indelningarna som 
Bolman & Deal gör inte skulle gälla för den typen av organisationer som vi valt att 
genomföra våra intervjuer i. De menar istället att en ledare i en kunskapsorganisation 
måste på andra sätt än ledare för andra typer av verksamheter ”förtjäna” sitt ledarskap. 
Ledarskapet delas mellan rent administrativa uppgifter och professionella uppgifter. 
Oftast är ledaren själv ”proffs” inom området och hans ledaregenskaper utgår främst 
utifrån egna erfarenheter, professionella kunskaper och förmåga att inspirera. Ledarens 
roll bestäms i samspel med resten av organisationen. 
 
Inom många kunskapsföretag är dock kunskaparen i princip chef och ledare över sitt 
eget arbete och sin egen utveckling vilket gör att de traditionella ledarskapsstilarna blir 
förlegade i denna typ av organisationer. Det krav som kunskaparen ställer på sin ledare 
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är enligt Hansson m.fl. (1997) att denna ska vara något av en ”tjänare” och handhålla 
sådant som medarbetaren inte har möjlighet att ordna själv. Ledarens uppgift kan vara 
att ”skapa goda arbetsbetingelser, tolka omvärldens och företagets behov tillsammans 
med dem och främja deras karriär och fortsatta kompetensutveckling” (s. 107). Rollen 
som ledare blir med andra ord mycket olik den i traditionella företag, handlar om att 
skapa engagemang, skapa goda förutsättningar för lärande, aktivera affärsmannaskap 
och affärsutveckling och arbeta proaktivt för att forma framtiden.  
 
Ledaren och medarbetarna är oftast på liknande ”nivå” inom organisationen, ofta sitter 
denne inte på något eget rum utan finns på en arbetsplats tillsammans med sina 
medarbetare (Sveiby & Risling 1986). Beslut och mål är något som tas tillsammans 
istället för av en överordnad chef. Denna typ av ledare skapar genom sitt beteende en 
speciell kultur och miljö på arbetsplatsen vilket även är en av dess viktigaste uppgifter. 
Eftersom medarbetare inom professionella organisationen inte går att leda på 
traditionellt sätt är ledarens uppgift istället att skapa förutsättningar och möjligheter för 
de anställda att själva finna lösningarna på sina problem. Ledarens roll är alltså att skapa 
ramar och struktur för organisationen så att denna på bästa sätt ska bereda möjligheter 
för det kreativa och utvecklingsinriktade lärandet.  

2.3.3. Personliga påverkansfaktorer 
Inte bara faktorer utanför individen utgör villkor för dennes lärande utan naturligtvis 
påverkar även hennes eller hans egen personlighet. Individens egen motivation är i 
högsta grad viktig för dennes möjligheter till lärande. 

2.3.3.1. Motivation 
Möjligheter till lärande är inte tillräckligt i sig utan förutsätter att individen är mottaglig 
och villig att ta emot dem. Individens tillvaratagande av de möjligheter till lärande som 
erbjuds är avgörande både i formella utbildningssituationer och i det vardagliga 
lärandet. För att individen ska känna ett intresse att lära sig så behövs ett incitament, en 
”morot”, i form av en förväntning att den ansträngning som behövs ska ge en 
tillfredställd utdelning. Varje individs syn på vikten av lärande påverkas både av hans 
eller hennes tidigare erfarenheter och nivå av utbildning och på social bakgrund 
(Ellström 2002). Personliga egenskaper såsom självförtroende spelar också roll 
eftersom tilltron till sin egen förmåga att lära ofta blir en självuppfyllande profetia. 
Motivationen att lära påverkas också av omgivningen och den kultur som finns på 
arbetsplatsen. De normer som styr i organisationskulturen gällande om det anses bra 
eller inte att vilja ta mer ansvar, vidareutbilda sig och hur man ser på karriär påverkar 
individens inställning till sitt eget lärande. 
 
Enligt Ellström (1996) hänger motivationen tätt samman med de olika nivåerna av 
lärande. Motivationen kan delas in i dels den inre och dels den yttre motivationen. Inre 
motivation kan liknas vid inre drivkrafter och kommer till stånd när handlandet har ett 
egenvärde i sig, individen känner ett egenvärde i handlingen oberoende av vad resultatet 
av detta handlande kommer att bli. Yttre motivation är oftast organisationsbundet och 
en strävan efter till exempel yttre belöningar såsom lön och befordring. Vid endast en 
yttre motivation finns en överhängande risk att det lärande som kommer till stånd endast 
är av okritisk och anpassningsinriktad natur vilket i sin tur främjar ett rutin- och 
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regelbaserat lärande. I slutänden kan detta även leda till en minskad arbetstill-
fredställelse med resultatet att arbetet utförs på mindre tillfredställande vis. Istället är 
det viktigt att få till den inre motivationen vilken i högre grad kan leda till ett 
utvecklingsinriktat lärande, ett kunskaps- och reflektivt handlande och till en högre grad 
av arbetstillfredställelse. Även i relation till kreativitet är det den inre motivationen som 
är av största vikt, att arbetet är utmanande och ger en inre tillfredställelse (Amabile 
1998).  
 
Hackman och Oldham (i Ellström 1996) har designat en av de mer inflytelserika 
motivationsteorierna. Teori uttrycks i en modell där individens inre motivation bestäms 
utifrån ett samspel mellan arbetets innehåll, upplevelserna av arbetet och de individuella 
bakgrundsfaktorerna. Denna modell förespråka att av vikt för att en inre motivation ska 
komma till stånd krävs ett nära samband mellan individens motivation för arbete och 
lärande med upplevelserna om att denne utför ett meningsfullt arbete. Viktiga faktorer 
är även kunskaperna om resultatet samt att det finns ett personligt ansvar för det resultat 
som uppnås. Att individens motivation är beroende av arbetsgifternas karaktär är ett av 
grundantaganden i modellen. Hackman och Oldham tar i sin modell upp en mängd olika 
faktorer som enligt dem är av vikt för motiverande ett visst arbete kan vara: 
 
 att det finns en mångsidighet, viktigt att arbetet ställer krav på och ger individen 

möjligheter att utnyttja sin kompetens fullt ut. 
 se till så att arbetsprocessen inte blir fragmentiserad, viktigt för motivationen att 

följa processen och att slutligen få se någon form av resultat på det man utfört 
 arbetsuppgifterna ska kännas meningsfulla eller ha någon form av värde, både för 

den egna individen, men även för en utomstående publik 
 även här är det viktigt med handlingsutrymmet, viktigt att individen har ett 

tillräckligt handlingsutrymme för att på bästa sätt kunna utföra sitt arbete 
 återkoppling i form av feedback är viktigt, denna kan dock komma från olika håll 

– ledare, kollegor, kunder   
  
Det är dock inte bara de uppräknade faktorerna som måste vara uppfyllda för att en hög 
motivation ska främjas. Arbetsuppgifter med hög motivationspotential, det vill säga 
stora utvecklingsmöjligheter, hanteras olika av olika typer av personer (Ellström 1996).  
Forskning visar att det i första hand är den upplevda kompetensen som sätter gränser för 
hur man upplever sina arbetsuppgifter, samt hur man upplever andra typer av 
arbetsvillkor, som till exempel lön, trygghet och relationer till arbetskamrater och 
ledning. Att vara på ”rätt plats” inom organisationen är med andra ord essentiellt för att 
främja både den inre motivationen samt kreativiteten. Andra faktorer som påverkar är 
de rådande traditionerna och kulturen inom organisationen, finns det ett öppet klimat 
och en uppmuntran gällande till exempel utbildning och lärande så är det också mer 
sannolikt att det finns en motivation hos medarbetarna att vilja ta för sig av denna. Inom 
många organisationer finns det dock inte en självklarhet att erbjuda och uppmuntrat till 
detta. Dock går det inte att hävda att motivation är något individbundet utan det är en 
ständig växelverkan mellan organisationens satsning på sina medarbetare och 
medarbetarens egna drivkrafter till att vilja utvecklas, finns dessa två faktorer så bör en 
bra balans kunna uppfyllas.  
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3. Metod 

 
 

Vi har i skrivandet av denna uppsats inspirerats främst av det hermeneutiska 
perspektivet. Hermeneutik betyder tolkningslära och kan beskrivas som positivismens 
raka motsats (Patel & Davidsson 2003). Positivismen har sin förebild i fysiken och på 
samma sätt som inom de naturvetenskapliga vetenskaperna vill man skapa generella 
lagar. Grundsynen inom positivismen är att det är möjligt att skilja fakta från 
värderingar (Grönmo 2006). Inom hermeneutiken, som betyder tolkningslära, är syftet 
istället att försöka förstå och ge uttryck åt människors handlingar. Hermeneutikerna 
lägger stor vikt vid forskarens roll som tolkare och vid den förförståelse som påverkar 
hans eller hennes tolkning. Forskarens förförståelse kan utgöras av tidigare erfarenheter 
och betraktelsesätt till exempel resultat från tidigare genomförd forskning. Den 
hermeneutiska cirkeln illustrerar en ständig växling mellan delförståelse och 
helhetsförståelse och hur dessa relaterar till, och påverkar varandra (Kvale 1997). 
Hermeneutiken betonar att det finns flera sätt att se världen på, av denna anledning 
erbjuder detta forskningsparadig inte någon ”ultimat metod” för hur undersökningar 
med hermeneutisk ansats bör genomföras (Ödman 2007). Vi har således inte använt de 
hermeneutiska utgångspunkterna som en mall för vår studie utan använt dessa som 
inspiration och referensram genom de olika delarna i arbetet bakom uppsatsen. 
 
Ödman (2007) tar upp att det i studier med hermeneutiska influenser kan vara befogat, 
att i enlighet med öppenhetsprincipen, redogöra för förförståelse för att klargöra för 
läsaren vilka uppfattningar som ligger till grund för våra tolkningar och därmed 
underlättar för denne att förstå den verklighet vi beskriver. Enligt Ödman kan vi inte 
”förstå utan att redan ha förstått” (s 102), han menar också att förförståelsen ger riktning 
i vårt sökande och avgör vilken aspekt vi lägger på det som ska studeras. Under våra 
tidigare studier, dels teoretiska och dels empiriska, har vi anlagt en viss förförståelse i 
ämnet. Återkommande teman har varit upplevd brist på tid, ofta i kombination med 
otillräckligt och/eller vagt avgränsat handlingsutrymme. Vi har upplevt i våra tidigare 
empiriska undersökningar att detta haft påverkan på individens möjligheter till 
utveckling och lärande. Vi avser dock inte att bevisa existerande teorier och inte heller 
att genera generella hypoteser utan istället undersöka fenomenet i relation till 
kunskapsarbetarens arbetssituation. Vad gäller förståelse och förförståelse bör också 
påpekas att den ändras också hela tiden, vår förförståelse efter att arbetet med 
undersökningen och uppsatsen pågått en tid såg följaktligen inte likadan ut som den 
gjorde innan vi påbörjade studien. 

3.1. Insamling av empiri 
Ambitionen var från början att genomföra vår studie som en fallstudie inom en specifik 
organisation. Vi avsåg med andra ord att genomföra vår studie i den typ av företag som 

Vi kommer i denna del att redogöra för våra empirinära utgångspunkter och för hur 
vi genomfört vår undersökning samt diskutera detta med utgångspunkt i 
forskningsetik respektive kvalitet.
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inledningsvis var den typen av organisation som lockade oss, det vill säga någon form 
av kunskapsföretag, närmare bestämt ett innovationsföretag. Vi fick under vår jakt på 
lämpliga företag kontakt med ett flertal organisationer, många av dem var intresserade 
av att delta i vår undersökning men av olika anledningar fanns det för många av dem 
inte möjlighet att ge oss tillträde till deras organisation i helhet. Vi utformade därför ett 
nytt upplägg genom vilket vi bestämde oss för att intervjua personer från olika typer av 
organisationer. Dock gavs inte avkall på vårt inledande krav på att personen i alla fall 
skulle kunna definieras som en ”kunskapsarbetare”.  
 
Då vi i vårt arbete inte utgått från andra befintliga undersökningar och hypoteser utan 
istället haft ambitionen att utforska vårt problemområde förutsättningslöst så anser vi, i 
enlighet med Patel och Davidsson (2003) vår undersökning vara av explorativ. I 
enlighet med vår inspiration av hermeneutiken erkänner vi dock vår förförståelse på 
ämnet och att denna sätter vissa gränser för vårt förutsättningslösa angreppssätt. I 
enlighet med denna typ av undersökningar hoppas vi också kunna framställa ett material 
som kan vara till nytta för vidare forskning inom området. Framför allt hoppas vi kunna 
bidra till framtida forskning genom att öppna upp för mer studier av hur tidspress 
påverkar de pedagogiska aspekterna av arbetet. De studier vi tagit del av, på ämnet 
tidsbrist, inriktar sig främst på individens mående, det vill säga psykologiska och 
somatiska effekter av stresspåverkan, vilket vi inte kommer att behandla i denna 
uppsats. 

3.1.1. Urval 
Den urvalsmetod vi har använt oss av kan kategoriseras som icke-sannolikhetsurval. 
Detta medför att urvalet inte kan ses som representativt för en större grupp och att det 
därmed inte är möjligt att generalisera efter resultaten av undersökningen (Merriam 
1994). Eftersom vår utgångspunkt inte var att generalisera så anser vi dock inte att detta 
har försämrat studiens kvalitet, vilket vi också får stöd av hos Merriam som skriver att 
just icke-probalistisk urvalsstrategi är mest lämplig vid kvalitativa undersökningar. En 
stor underkategori till icke-sannolikhetsurval är tillgänglighetsurval, även lite 
nedlåtande kallat bekvämlighetsurval, vilket betyder att forskaren helt enkelt undersöker 
personer som finns tillhands.  Till skillnad från vid många förfaranden vid denna typ av 
urval har vi dock hållit fast vid vissa strategiska utgångspunkter under selekteringen. 
Detta tillvägagångssätt gör att vår urvalsmetod kan liknas vid den underkategori inom 
icke-sannolikhetsurval som av olika författare går under namnen målinriktat, 
ändamålsenligt och kriterierelaterat urval. Enligt Merriam (1994) baseras denna typ av 
urval på ”antagandet att man önskar upptäcka, förstå och få insikt” (s 61). Vi anser, 
mot bakgrund av detta, att urvalet är väl förenligt med våra tidigare förklarade 
hermeneutiska utgångspunkter samt den explorativa ansatsen. 
 
I enlighet med vårt ändamål så innebar våra utgångspunkter att vi aktivt sökt efter 
medverkande som uppfyller kriteriet att de i sina yrken kan klassas som 
kunskapsarbetare. Vi har också haft som krav att de deltagande arbetat på sin nuvarande 
arbetsplats i minst ett år. Rent praktiskt har urvalsprocessen gått till så att vi kontaktat 
lämpliga deltagare dels genom att skicka ut e-post till organisationer vi funnit 
intressanta och dels genom att tillfråga personer i vår bekantskap som uppfyllt kraven 
för våra strategiska utgångspunkter. En positiv aspekt med detta förfarande var att 
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samtliga medverkande var villiga att delta och visade ett engagemang för studien, vilket 
vi tror har bidragit till empirins fyllighet.  
 
De personer vi har intervjuat har alla arbetsuppgifter (om än i olika utsträckning) som 
innebär att de ställs inför problem som inte kan lösas enbart genom standardiserade 
tillvägagångssätt. Arbetsuppgifternas art gör att de, i enlighet med vår ovan angivna 
förklaring av begreppet, kan kategoriseras som kunskapsarbetare. Intervjugruppen 
bestod av totalt sex stycken intervjupersoner varav två stycken arbetade som art 
directors på en reklambyrå, en arbetade som produktdesigner, en som bankrådgivare, en 
som revisorsassistent samt en personalchef. 

3.1.2. Intervjuer 
Den praktiska delen av vår undersökning bestod i intervjuer, med syfte att generera 
kvalitativa och förståelsegrundande data, som behandlar intervjupersonernas 
upplevelser, inställningar och beskrivningar om det fenomen vi undersöker (Thomsson 
2002). Det kvalitativa tillvägagångssättet är i enlighet med vår hermeneutiska 
utgångspunkt. Vi har utformat vår intervju enligt en semistrukturerad modell. Detta ger 
möjlighet för forskaren att fånga upp det intervjupersonen förmedlar och fråga vidare 
kring detta (Merriam 1994; Denscombe 2000). Vid genomförandet av intervjuerna 
används en intervjuguide som stöd. Intervjuaren bör inta en reflekterande hållning till 
den eftersökta kunskapen samt interaktionen med intervjupersonen (Kvale 1997).  
 
För att hålla intervjun mer som ett samtal kring ämnet så ämnade vi att ha en låg grad av 
standardisering av intervjuguiden. Intervjuguiden utformades ursprungligen som en 
mind map på vilken vi tecknade ner ett antal huvudområden att ta upp och utifrån dessa 
underfrågor. Detta gjorde att vi kände oss väl förtrogna med undersökningsområdena 
och intervjuernas tänkta samtalsämnen. Efter att ha gjort två pilotintervjuer fick vi dock 
erfara problemen med att ha denna typ av lågstandardiserad intervjuguide. Svårigheten 
låg i att det lät blev irrelevanta utvikningar om en del ämnen medan andra teman kom i 
skymundan. Vi insåg att med tanke på vår ringa erfarenhet av intervjusituationer så var 
det bästa att göra en intervjuguide med en något högre grad av standardisering, detta för 
att inte riskera att kvaliteten på intervjuerna skulle bli lidande. Vi utformade därför en 
intervjuguide i vilken frågorna skrevs ut i sin helhet och placerades under teman i en 
ordning som vi ansåg naturlig att ta upp dem i. Beroende på intervjusituation så valde vi 
att ge oss själva frihet att ta upp dessa teman och frågor i annan ordning samt att justera 
formuleringen av frågorna, efter hur samtalet utvecklade sig. Under intervjuerna togs 
även frågor upp, som inte fanns formulerade i intervjuguiden, men med relevans till 
ämnena. Vi hoppas med detta tillvägagångssätt att bättre kunna fånga intervjupersonens 
egna tankar och uppfattningar och minska risken att styra dem. Det är dock omöjligt att 
helt eliminera risken för att intervjupersonen blir styrd av vad han eller hon tror att vi 
förväntar oss att han/hon ska säga. Ämnet i sig implicerar ju tillexempel vissa 
förväntningar. Tillvägagångssättet ställer också höga krav på oss som intervjuare under 
själva intervjusituationen. Vi som intervjuare måste hela tiden ha huvudet på skaft för 
att fånga upp intressanta teman i intervjupersonens berättelser för att kunna fråga vidare 
kring dessa. Samtidigt måste vi vara vaksamma så att de improviserade frågor vi 
formulerar uppfyller samma krav som de som ingår i vår utskrivna intervjuguide, det 
vill säga att undvika ledande frågor samt frågor som ger ja- och nej-svar. För att 
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säkerställa att vi inte skulle missa någon av våra huvudfrågor såg vi dock till att en av 
oss alltid hade koll på detta under intervjuerna. 

3.2. Bearbetning av empiri 

3.2.1. Analys 
I stadiet när samtlig efterfrågad data insamlats bör informationen organiseras för att 
förbereda denna för slutlig analys (Merriam 1994). För att vara säkra på att få med 
samtlig data från intervjuerna i det analysgrundande materialet så transkriberade vi 
rådatan, det vill säga de inspelade intervjuerna, i sin helhet. Kvale (1997) menar på att 
man, när man skriver ut intervjuerna, bör formulera om dem från talspråk till 
skriftspråk. Kvale insisterar även på att texten bör bearbetas för att skydda 
intervjupersonernas konfidentialitet. Vi tycker att det är viktigt att iaktta försiktighet vid 
detta genomförande. Detta för att undvika att intervjupersonernas utsagor förvrängs och 
blir färgade av forskarens egen tolkning och avgöranden. De små ändringar vi har gjort i 
överförandet från tal- till skriftspråk har varit i avsikt att göra texten mer läsvänlig. Vad 
gäller intervjupersonernas konfidentialitet, så är detta snarare ämne för beaktning när 
det gäller att presentera resultaten, detta för att undvika att analysen blir påverkad av 
bearbetningen. Efter att transkriberingen av intervjuerna var genomförda skrevs dessa ut 
i sin helhet på papper. Med pennan i hand lästes dessa sedan igenom och spontana 
funderingar och reflektioner antecknades i marginalen, detta i enlighet med Patel och 
Davidssons (2003)  föreskrifter. Därefter kategoriserades utsagorna efter ämnes-
indelningar. I det första kategoriseringsskedet utgick vi ifrån vår intervjuguide, 
resultatet av detta var ett digert material som vi därefter fortsatte att skära i. Denna 
process genomgick vi sedan ett par gånger tills vi till sist bestämt oss för vilka 
slutgiltiga faktorer vi ville lyfta fram som de viktigaste.  
 
Hermeneutiken, vilken vi inspirerats av, har sin ursprung i tolkning av bibeltexter. Vi 
funderade en del på skillnaden mellan texter och intervjumaterial och hur tillvida man 
skulle kunna applicera de hermeneutiska ansatserna/principerna på de senare. I Den 
kvalitativa forskningsintervjun (Kvale 1997) fann vi en diskussion om skillnaderna 
mellan litterära texter och intervjutexter. En aspekt som Kvale tar upp är att 
intervjutexter, till skillnad från litterära texter, inte är avslutade texter utan de som 
intervjuar är delaktiga både i att skapa och tolka dessa parallellt. Dessutom är det viktigt 
att ha i åtanke att en utskriven intervjutext inte blir en fullständig redogörelse för 
intervjusituationen då gester och mimik ofta gås om miste.  
 
Vi vill påpeka att man vid utförandet av en kvalitativ undersökning inte kan särskilja 
insamlingsstadiet från analysstadiet. Dessa sker parallellt och kontinuerligt under 
undersökningen (Merriam 1994). Vi avsåg från början att trots detta att i uppsatsen 
presentera dem som två olika stycken i rapporten, efter hand insåg vi dock att detta 
skulle innebära upprepningar och en svårighet för läsaren att koppla empirin med 
analysen varför vi gjorde en integrerad presentation av dessa.  
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3.2.2. Tolkning 
Som vi berört i föregående stycke så betonar hermeneutiker betydelsen av forskarens 
förförståelse. Vid tolkningen av ett undersökningsmaterial bör forskaren vara medveten 
om hur dennes egna erfarenheter och synsätt påverkar (Grönmo 2006). Vidare så finns 
det, enligt hermeneutisk tolkning, inte en riktig tolkning utan istället tillstår man en 
mängd legitima tolkningar av en och samma text – i vårt fall de transkriberade 
intervjumaterialet. Kvale (1997) tar upp tre olika tolkningssammanhang och vi har valt 
att framhålla två av dem; I tolkningssammanhanget Självförståelse så är det essensen av 
intervjupersonens egen uppfattning som urtolkaren har som fokus, givetvis blir det 
oundvikligen så att återgivelsen av intervjupersonens uppfattning har uttolkarens 
perspektiv. Det Sunda förnuftets förståelse utgår från en vidare förståelsekontext och 
urtolkaren kan inta en kritisk hållning till innehållet i en intervjupersons uttalande. 
 
Vi har också inspirerats av reflexiv tolkning av den kvalitativa datan. Ur detta 
perspektiv framhålls betydelsen av mångfald i tolkningen (Alvesson 1994). Att försöka 
se saker ur olika perspektiv och ifrågasätta sina egna tolkningar ingår också i det 
reflexiva förhållningssättet (Thomsson 2002). Att undvika att vara förgivettagande i 
sina tolkningar är också en viktig ingrediens i det hermeneutiska förhållningssättet 
(Ödman 2007). Istället bör forskaren utmana sitt eget synsätt genom att söka efter 
motsägelser till den första tolkningen. Ett, av Ödman föreslaget sätt att kontrollera 
kvaliteten på de gjorda tolkningarna är att jämföra dessa med de teorier som finns i 
litteraturen inom ämnet, vilket vi gjort genomgående. 
 
Den hermeneutiska växlingen mellan delar och helheter blev påtaglig under vår tolkning 
av empirin. Vi upplevde en ständig pendling mellan att studera ett visst fenomen, 
tillexempel en av de förutsättningar för lärande som tas upp senare i uppsatsen, för att 
sedan försöka se hur det hänger ihop med andra fenomen för att skapa en helhet, varpå 
en fokusering av vissa delar skedde och så vidare. 

3.2.3. Presentation 
Resultatpresentationen ska ge läsaren en tydlig och äkta framställning och kunskap om 
och av intervjupersonernas verklighet (Nylén 2005). Detta görs vanligtvis med hjälp av 
en väl avvägd mängd citat från intervjutillfällena. Karaktären på det material vi samlat 
in – intervjuerna, gjorde att vi tyckte att det föll sig naturligt att presentera dessa i 
samband med våra egna tolkningar av dem. Ett integrerat empiri och analysavsnitt är 
vanligt vid kvalitativ inriktade undersökningar (Patel och Davidsson 2003). Här vill vi 
också återigen påpeka att vår tolkning, in enlighet med vår hermeneutiska utgångspunkt, 
inte ska ses som den enda rätta utan endast ett sätt att tyda ett fenomen. De citat vi 
presenterar syftar till att illustrera vår tolkning och inte till att bevisa dess sannhet. Valet 
av presenterade resultat har, i enlighet med hermeneutiska utgångspunkter, gjorts efter 
principer om att ta upp olika möjliga uppfattningar om ett visst fenomen genom att ta 
med citat som belyser olika upplevelser av en företeelse, vilket tas upp av Ödman 
(2007). Vi har månat om att få en bredd av uttalanden så att olika intervjupersoner och 
åsikter fått komma till tals. Vi har dock, av hänsyn till intervjupersonernas anonymitet, 
valt att inte märka ut från vilken intervju varje citat hämtats. 
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3.3. Kvalitetsaspekter 
Nedan redogör vi för vedertagna principer för kvalitet inom forskning samt de etiska 
principer man bör förhålla sig till, och slutligen diskuterar vi de styrkor och svagheter vi 
bedömer att vår undersökning har. 

3.3.1. Validitet och reliabilitet 
Vedertagna kvalitetsaspekter är reliabilitet och validitet. Validitet avser överens-
stämmandet mellan verkligheten och de genererade resultaten (Merriam 1994). 
Reliabilitet avser att resultaten av en undersökning ska vara möjliga att åstadkomma 
upprepade gånger. Vi anser att det är svårt att säkerställa kvaliteten efter dessa kriterier i 
den typ av kvalitativ studie vi ämnar utföra, istället är huvudsaken att man för en kritisk 
diskussion. Merriam formulerar den grundläggande frågan om kvalitet såhär ”I vilken 
utsträckning kan forskaren lita på de resultat som en kvalitativ undersökning gett?” (s. 
177). Guba och Lincoln (1981) för ett i vårt tycke rimligt resonemang kring kvaliteten i 
kvalitativa studier. De menar att man i en kvalitativ studie måste titta på reliabiliteten 
och validiteten för olika delar av en undersökning istället för att se till dess helhet. 
Aspekter vars kvalitet bör diskuteras är tillexempel de valda insamlingsinstrumentens 
relevans för syftet med undersökningen, undersökningens genomförande (i vårt fall 
intervjuer) samt huruvida forskarens slutsatser är hållbara i förhållande till de empiriska 
resultaten. Vi ämnar utförligt redogöra för vårt tillvägagångssätt för att möjliggöra för 
läsaren att bilda sig en uppfattning om rapportens kvalitet. 
 
Vi har båda viss tidigare erfarenhet från denna typ av undersökningar och känner oss 
bekväma med tillvägagångssättet. Vårt arbete med förberedelserna och genomförandet 
av intervjuerna har stöd i Grönmos (2006) rekommendationer. Vi har avsatt gott om tid 
till utformandet av en intervjuguide. Vi utförde även två pilotintervjuer för att 
kvalitetssäkra intervjuguiden.  Eftersom vi spelade in huvudintervjuerna behövde vi inte 
förlita oss enbart på anteckningar och minnesbilder. Vi ansträngde oss också för att hela 
tiden arbeta med att ifrågasätta vårt eget tillvägagångssätt och vara medvetna om vår 
egen hållning och att denna oundvikligen påverkar. De resonemang vi haft och 
slutsatser vi dragit har också hela tiden styrkts med etablerade teorier. Viktigt att ta i 
beaktande är att resultaten förmedlas av oss som forskare och att vi i detta får en roll 
som tolkare (Merriam 1994; Kvale 1997). 

3.3.2. Etiska aspekter 
De etiska övervägandena i samband med intervjuer sammanfattar vi i fem riktlinjer 
(Kvale 1997; HSFR 1990); Information – i detta ingår krav på att intervjupersonen får 
tillräcklig information om intervjuns tänkta genomförande och om syftet. Samtycke – 
intervjupersonen har rätt att, efter att ha tagit del av tillräcklig information om 
undersökningen, välja om han eller hon vill medverka. Konfidentialitet – forskaren har 
ansvar för att ingen annan får ta del av undersökningsmaterialet. Konsekvenser – för 
intervjupersonen slutar inte deltagandet i det ögonblick som bandspelaren stängs av, de 
ämnen som kommer upp under intervjun väcker tankar hos intervjupersonen. Det är 
viktigt att intervjuaren att har detta i medvetande (Kvale 1997). Nyttjande – det 
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insamlade materialet får endast användas för det forskningsändamål som 
intervjupersonen blivit informerad om (HSFR 1990). 

3.3.3. Metoddiskussion 
Det valda tillvägagångssättet för undersökningen har gjort att vi kunnat utforma denna 
efter eget intresse utan att behöva ta hänsyn till de krav och riktlinjer som vid fallstudier 
ofta påtvingas forskaren av uppdragsorganisationen. Att vi som intervjuare varit helt 
oberoende från intervjupersonernas arbetsgivare kan också har gjort att 
intervjupersonerna känt sig mer bekväma och pratat mer fritt. Vi har också kunnat vara 
säkra på att intervjupersonerna verkligen har velat ställa upp, utan påtryckningar från 
ledningen, vilket kan antas ha påverkat kvaliteten positivt. En nackdel med att studien 
inte utförts i en specifik organisation är dock att vi inte kunnat förhålla oss till den 
organisatoriska kontexten, därmed kan våra resultat bero på andra faktorer än de som 
tagits upp under intervjuerna. 
 
Som forskare och intervjuare kan man aldrig inte en helt objektiv ställning i 
undersökningen och att säkerställa att man inte påverkar intervjupersonernas utsagor på 
något sätt är en omöjlighet. Med detta sagt så var vår strävan att låta intervjupersonerna 
förutsättningslöst prata om vad de upplever ha påverkan på deras lärande och kreativitet 
utan att vi medvetet styrt dem. Därav valde vi att inte avgränsa oss genom att på förhand 
välja ut några få påverkansfaktorer på lärande och kreativitet att undersöka. Vi hade 
dock i vår intervjuguide för vår egen skull listat ett antal möjliga påverkansfaktorer att 
fråga deltagarna om, i det fall de inte nämnt dessa självmant. Vår ambition var att först 
få intervjupersonernas spontana svar på ämnet utan att vi föreslagit möjliga 
påverkansfaktorer för dem. Samtidigt hade vi i vår intervjuguide för vår egen skull listat 
ett antal faktorer som kan vara av vikt i sammanhanget att ta upp i ett senare skede i 
intervjun. På så sätt vill vi få reda på om de hade några erfarenheter av dessa faktorer, 
som de kanske inte först tänkt på, men som vi antog kunde påverka. Detta gjorde dock 
att vi fick en väldigt bredd av påverkansfaktorer i vårt empirimaterial vilket gjorde att vi 
fann det svårt att avgränsa teorin. Detta resulterade i att vi i teoridelen tagit upp en stor 
mängd påverkansfaktorer eftersom vi ansåg detta nödvändigt för att göra 
undersökningsresultaten rättvisa. I efterhand så kan vi se att om vi istället inför 
intervjuerna, med stöd av litteraturen, valt ut ett antal påverkansfaktorer att ta upp så 
hade detta möjliggjort en djupare redogörelse för dessa faktorer i teoriavsnittet. 
 
Vi var båda närvarande under samtliga sex intervjuer vilket gjorde att vi båda fick en 
bra bild över samtliga intervjusituationer. Vi hade dessutom ett bra samarbete 
sinsemellan under intervjuerna, vilket innebar att vi båda var delaktiga och ställde 
frågor. Detta medförde att vi kunde ställa improviserade följdfrågor samtidigt som vi 
kunde hjälpas åt att se till att vi inte missade någon viktig fråga. För att ytterligare 
försäkra oss om att inte tappa tråden så fördelade vi intervjuerna mellan oss så att vi 
hade huvudansvaret för tre intervjuer var. I denna fördelning såg vi till att i det fall en av 
oss var bekanta med intervjupersonerna sen tidigare så intog den personen rollen av den 
sekundära intervjuaren. Trots att vi inte har någon nära relation till någon av 
intervjupersonerna så måste vi vara medvetna om att det kan ha viss betydelse när 
intervjuaren och intervjupersonen relaterar till varandra utanför intervjusituationen och 
att vi aldrig kan vara säkra på i vilken utsträckning och på vilket sätt detta visar sig. 
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Våra egna intryck är dock att vår undersökning inte påverkats nämnvärt av detta, vi 
strävade efter att inta en professionell hållning under samtliga intervjusituationer och att 
behandla intervjupersonerna på samma sätt.  Så här i efterhand känner vi själva att 
intervjuerna höll hög kvalitet, vilket vi också fick bekräftat när vi bad 
intervjupersonerna själva att tycka till om intervjusituationen och innehållet.  
 
Vi valde att transkribera samtliga intervjuer i sin helhet vilket vi upplever gör att 
kvaliteten bli högre genom att vi inte riskerar att missa någonting som initialt kanske 
verkat irrelevant men som ändå bidrar till helhetsbilden. Vår bearbetning av de 
transkriberade intervjuerna har varit en lång process, detta har gjort att vi i analysfasen 
känt oss väl förtrogna med vårt material och varit medvetna om de nyanser och 
motsägelser som funnits i detta. Vi upplever att vi på detta sätt kunnat minska risken för 
att generalisera på felaktiga grunder och negligera avvikande upplevelser. 
 
Det sätt på vilket vi valt att presentera resultaten följer av att vår avsikt varken var att 
jämföra de olika intervjupersonernas upplevelser med varandra eller att försöka 
generalisera kring dessa. Till följd av detta ansåg vi det inte nödvändigt att märka ut 
från vilken av intervjuerna varje specifikt citat har hämtats från. Vi valde istället att 
tillgodose våra intervjupersoners anonymitet. En svaghet till följd av detta val kan bli att 
läsaren kan begrunda över om någon av intervjupersonerna är överrepresenterad i 
studien, genom sina citat. Vi tog dock hänsyn till att olika typer av upplevelser skulle få 
representeras i vår selektering av citat att presentera i uppsatsen. Vi anser detta 
tillräckligt med tanke på undersökningens syfte och ser våra intervjupersoners 
upplevelser av förutsättningar för lärande och kreativitet som ”smakprov” på hur 
kunskapsarbetare kan uppleva området.  

4. Resultat och analys 

 

4.1. Lärande 
Intervjuerna inleddes med att intervjupersonerna fritt fick fundera kring vad de 
associerade med, och hur de uppfattade de begrepp och företeelser som vi ville 
undersöka närmre i vår uppsats. Vi har valt att i skrivandet av denna uppsats teoretiskt 
avgränsa oss och fokusera på lärande. De svar vi fick av intervjupersonerna, angående 
lärande och utveckling, innehöll både lärande med avseende på personlig utveckling och 
nya kunskaper ”att man utvecklas både som person i sitt arbete och där tillkommer väl, 
det går väl hand i hand lite med utbildning”. Uttalandena överrensstämde väl med den 
uppfattning vi har om lärande, det vill säga att det både kan vara formella 

I detta avsnitt kommer vi att presentera insamlad empiriska data från intervjuerna 
och analysera denna med stöd i tidigare presenterade teorier rörande de aktuella 
ämnena. Inledningsvis presenteras intervjupersonernas tankar kring lärande och 
kreativitet inom arbetets ramar och diskuteras mot bakgrund av det vi tagit upp i 
teoriavsnittet. Därefter går vi in på förutsättningar för lärande och kreativitet och 
gör en analys av intervjupersonernas upplevelser av dessa. 
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utbildningsinsatser som andra utvecklingsmöjligheter. Vi kunde dock se att olika 
personer betonade aspekterna olika mycket. Vissa uppehöll sig främst vid lärande och 
utveckling som en personlig process, dels som eget intresse och dels för att kunna utföra 
arbetet bättre. För andra föll det sig naturligt att ta upp formella kunskaper i form av 
kurser och utbildningsinsatser, sådant som kan hänföras till ett rationalistiskt perspektiv 
på lärande vilket vi tog upp i avsnitt 2.1.1. Denna typ av lärande kan även i viss form 
hänföra sig till det anpassningsinriktade slaget (se avsnitt 2.1.1.). Att intervjupersonerna 
överlag tar upp lärande ur både ett rationalistiskt och ett icke-rationalistiskt perspektiv, 
ser vi som positivt i relation till vad vi tagit upp i teorin och vikten av att kunna 
integrera de båda lärosätten. Detta för att det inom en organisation måste finnas 
utrymme för båda delarna, ett ständigt utvecklingsinriktat lärande är inte realistiskt att 
kräva av medarbetarna i organisationen. Vi såg prov på insikt hos intervjupersonerna, 
om att den personliga utvecklingen och utvecklingen i det praktiska arbetet är viktiga 
aspekter av lärande. Våra intervjupersoner har alla yrken där vi upplever att det mer 
eller mindre, på olika sätt, ställs krav på kritiskt och analytiskt tänkande. Vi kan 
spekulera kring huruvida svaren hade varit vinklade annorlunda om urvalet av 
intervjupersoner, istället för att utgöras av kunskapsarbetare inom tjänstesektorn, hade 
gjorts från organisationer med mer traditionella produktionsverksamheter.  
 
Att organisationerna som finns representerade är konkurrensutsatta var också något som 
lyser igenom personernas svar. En tendens vi kunde se var att intervjupersonerna 
pratade om utveckling och lärande i relation till företagets måluppfyllelse, att 
”utveckling är när man gör någonting bättre, när man ökar affären, när man gör på ett 
annat sätt för att möta marknadens krav eller jobba mot de mål som man har”. Vi 
tycker oss också märka ett vinsttänkande genom att en majoritet av intervjupersonerna 
uttrycker en upplevelse av ständiga krav på ökad effektivitet. I nedanstående citat 
uttrycks, i relation till lärande och utveckling, att det primära är just tiden, att göra något 
på kortare tid, och sekundärt att det även kan leda till en kvalitetshöjning ”man märker 
att man har gjort en sak som man gjort innan fast på en kortare tid eller kanske till och 
med bättre”. Denna typ av handling tycker vi oss kunna koppla till det anpassnings-
inriktade lärandet där man korrigerar sina handlingar för att uppnå ett önskat eller 
förändrat resultat. Denna typ av lärande kommer till stånd i situationer där 
förutsättningar som uppgifter och mål på förväg redan är förbestämda (se avsnitt 2.1.1.).  
Ser vi till det utvecklingsinriktade lärandet så uppfattar vi en risk att detta kan gås om 
miste vid ett allt för starkt kortsiktigt effektivitetstänkande då detta kan ske på 
bekostnad av den långsiktiga utvecklingen och förbättringen (se avsnitt 2.1.1.).   
 
Överlag uttryckte intervjupersonerna en upplevelse av att lärande och utveckling är 
något som sker kontinuerligt, att ”utveckling är en process, det ska pågå alltid”. Även 
om det inte behöver innebära några revolutionerande framsteg så finns en ständig 
närvaro i det vardagliga arbetet ”även om det är ´babystep´, ibland så man tar ju inte de 
här jättekliven, men så lär man sig något nästan varje dag”. Denna inställning visar på 
att intervjupersonerna har positiva upplevelser av möjligheterna av lärande och 
utveckling i arbetet. När vi bad dem själva att sammanfatta sina möjligheter så var även 
dessa uttalanden överlag, med få undantag, överraskande positiva. Detta kan liknas vid 
det som Fuller och Unwin kallar ”restriktivt” respektive ”expansivt” lärande där vi kan 
se likheter med det ”expansiva” lärandet. Intervjupersonerna ger uttryck för att det finns 
en kultur av att kunskap och kompetens uppskattas, det finns en naturlighet i att dela 
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med sig av kunskap medarbetare emellan samt att det finns möjligheter till reflektion (se 
avsnitt 2.1.1.).  

4.2. Kreativitet 
När vi bad intervjupersonerna att definiera vad kreativitet innebär för dem så upplevde 
vi att de flesta först blev en aning konfunderade. Efter några sekunders eftertanke kunde 
dock våra intervjupersoner formulera sig om begreppet. Flera av intervjupersonerna tog 
upp kreativitet i form av ”problemlösning, man ska hitta kreativa sätt att lösa problem 
på”, ordet problemlösning var återkommande genom intervjuerna. Ett annat avseende, 
av kreativitet, som togs upp var att hitta nya lösningar på befintliga uppgifter, ”även om 
man har gjort en sak på ett sätt alltid så kanske man kan välja att ´åh, det här är bättre 
att göra på ett annat sätt´”. Detta vidareutvecklades i att kunna se saker ur nya 
perspektiv att ”tänka utanför lådan helt enkelt, inte sätta så mycket gränser (…) att 
vara öppensinnig”. De aspekter som tas upp av intervjupersonerna är sådant som är 
utmärkande för det vi i teoriavsnittet tog upp som kreativt lärande, tillika 
utvecklingsinriktat lärande eller expansivt lärande (se avsnitt 2.2.1.). Typiska 
ingredienser i denna typ av lärande är att ifrågasätta och bryta gränser som är tagna 
förgivet och att ompröva invanda rutiner och arbetssätt. Intervjupersonernas definitioner 
av kreativitet stämde överlag mycket bra överens med den uppfattning av begreppet 
som vi hade, det vill säga förmåga till nytänkande samt att se bortom invanda 
utgångspunkter och i problemlösningar välja vägar som avviker från det sedvanliga.  
Vad gäller teorier kring kreativitet så finns det olika synsätt på var man ska sätta 
gränserna för vad som kvalificeras som kreativitet och inte (se avsnitt 2.1.2.). Ser man 
till de lite striktare definitionerna av vad som utgör kreativitet, med de tre kriterierna 
nyhetsvärde, funktion och användbarhet samt elegans så gör vi reflektionen att den 
kreativitet som upplevs av en del av våra intervjupersoner kanske inte skulle anses 
kvalificeras som kreativitet. Till exempel finns i teorin uppfattningen om att en tanke 
eller handling, endast kan ses som kreativt vid ett tillfälle, vilket skulle ske vid det 
tillfälle denna tanke eller handling först introducerades. Detta skulle kunna betyda att 
många av de arbetsuppgifter som våra intervjupersoner utför inte skulle klassas som 
kreativa. Andra sätt att se på kreativitet är att det är problemlösning i stort, dock bör 
denna för att klassas som kreativ innefatta vissa moment (se avsnitt 2.1.2.) Att, i 
enlighet med Sahlins syn, gränserna för kreativitet är situationsberoende är dock något 
vi starkt upplevt under våra intervjuer. Detta i och med att de organisationer som våra 
intervjupersoner arbetar i ser så olika ut och vars verksamheter har olika inriktning. 
 
Vi upplever att kreativitet på olika sätt är en del av samtliga av intervjupersonernas 
arbetsvardag. Hur intervjupersonerna själva sade sig uppleva att kreativiteten är en del 
av deras dagliga arbete skilde sig däremot lite åt. Både upplevelsen av det kreativa som 
någonting ständigt närvarande någon uttryckte det som ”i varje fas så är det ju nått 
kreativt krav, det är alltid problem som ska lösas på ett kreativt sätt” och någon annan 
uttryckte det som någonting som inte naturligt har en plats i det dagliga arbetet, ”det 
finns utrymme för det om jag så skulle vilja, men jag tror inte att jag använder det 
särskilt mycket, det tar tid och då ska man göra nått utanför mallen om man säger och 
vi har ju uppsatta mål att jobba efter” fanns representerade. Här kan vi se en tendens 
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till att tiden kan vara en hämmande faktor vilket kan innebära att man inte tillåter sig 
själv att passera de olika faser som krävs vid kreativt tänkande (se avsnitt 2.1.2.).  
 
Det var inte självklart för alla intervjupersoner att man inom organisationen pratade i 
termer av kreativitet i arbetet. Betoning av kreativitet i avseende på effektivitets- och 
tidsaspekten var något som genomgående lyftes fram i intervjuerna. Precis som gällande 
utveckling och lärande i stort så såg vi exempel på hur kreativitet relaterades till att 
utföra arbetsuppgifterna på så kort tid som möjligt, jag vet att ”´ok, nu har jag 8 timmar 
på mig att göra denna(…) och det kommer bli tajt, hur kan jag göra för att göra det så 
bra som möjligt`”. Bland intervjupersonerna fanns även de som inte bara upplevde att 
kreativitet underlättade i kampen mot tiden utan att det till och med är en nödvändighet, 
”får man en deadline så är det ett krav att man ska vara kreativ, så pass kreativ så man 
kan komma fram till någonting inom den tidsramen. Något som vi har reflekterat kring 
är att vi upplevde att fokuseringen på effektivitet var lika stor i de organisationer, i vilka 
vi upplevde att kreativiteten var en stor del av verksamheten, som i övriga. Vi hade 
förväntat oss att man i de förstnämnda organisationerna, eftersom vi upplever att 
kreativitet utgör en stor del av deras ”produkt”, hade låtit just kreativiteten få mer 
utrymme. Vi tycker därför att det är anmärkningsvärt att man i dessa organisationer har 
en, som vi upplever det, så pass låg medvetenhet om de svårigheter som kan uppstå 
kring kreativt arbete i förhållande till tidspress. Vi kommer att beröra detta ytterligare i 
kommande stycke om tid. 

4.3. Villkor för lärande och kreativitet 
Vi kommer nedan att presentera de upplevelser av villkor för lärande hos våra 
intervjupersoner, som vi har noterat under undersökningen, samt diskutera dessa utifrån 
teoretiska antaganden och egna reflektioner. 

4.3.1. Organisatoriska förutsättningar 
Den viktigaste förutsättningen, som kan kategoriseras under nivån organisatoriskt, som 
våra intervjupersoner framhöll var tid – eller snarare bristen på tid. Tiden utgör en del 
av handlingsutrymmet och detta är i sig en viktig del av de organisatoriska 
förutsättningarna. Vi kommer därför att först ta upp just handlingsutrymme, även om 
begreppet i sig inte har berörts av våra intervjupersoner. 

4.3.1.1. Tid 
Samtalen med våra intervjupersoner kring deras förutsättningar för lärande och 
kreativitet kretsade mycket kring tid. Tiden upplevdes styra arbetet genom den ständigt 
påtagligt närvarande kraven på effektivitet. Mycket av arbetet handlar om att producera 
så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt, vilket kan liknas vid det vi i teorin tog 
upp om reproduktivt lärande (avsnitt 2.2.1.1). Intervjupersonerna upplevde att detta 
inskränker möjligheterna till både lärande och kreativitet, vilket också är i enlighet med 
det som tas upp i teorin. 
 
Dels innebär tidspressen att man inte utnyttjar de möjligheter som ges till utbildning av 
det mer formella slaget ”man känner ´jag borde gå den där kursen, men jag hinner 
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inte´, eller ´jag borde gå på det där seminariet men jag hinner inte´”. Det vi noterar här 
är en vilja hos företaget för medarbetarna att utvecklas genom att de erbjuds 
utbildningsmöjligheter. Dock har ledningen misslyckats, eller omedvetet försummat, att 
tillgodosett att de organisatoriska förutsättningarna medger att medarbetarna kan 
tillvarata dessa möjligheter. Vi tror att detta dessutom kan skapa en stress i sig hos 
medarbetaren, då de inte kan tillfredsställa företagets önskan, som också kan upplevas 
som krav, om att de ska utvecklas. Även möjligheterna till utveckling av det mer 
informella slaget, i arbetet, upplevs hindras av att man ständigt upplever sig tvingas 
prioritera akuta arbetsuppgifter ”det som hämmar, det är väl det vi har pratat om, det är 
tiden (…) man kan inte sitta och jobba för mycket med vissa grejer vilket gör att då 
kanske man inte utvecklas lika mycket inom vissa områden”. Att inte kunna lägga så 
mycket tid som man skulle önska på vissa arbetsuppgifter gör också att kvaliteten på 
arbetet blir lidande, vilket upplevs påfrestande för den ambitiösa individen, ”det är ju 
hela den här tidsaspekten, det är, ja jag vill ju inte lämna ifrån mig någonting jag inte 
känner hundra procent är bra”. Att kvaliteten är beroende av tiden är något som vi 
också finner stöd för i litteraturen och tidigare forskning, vilket vi tagit upp i 
teoriavsnittet 2.2.1.1. om tid som villkor för lärande 
 
Tidspress tenderar också att hämma alternativseende och därigenom kritiskt tänkande. 
Detta är en förutsättning för högre former av lärande, det vi även benämnt 
utvecklingsinriktat lärande (se avsnitt 2.1.1). Vi kan därför se en fara att den tidsbrist 
våra intervjupersoner erfar kan begränsa deras möjligheter till det kreativa lärande som 
vi upplever att stora delar av deras arbete är beroende av. Tiden fodras också för 
möjligheter till reflektion över arbetet och därigenom chanserna att utvecklas (se avsnitt 
2.2.1.1.). Bland intervjupersonerna fanns de som upplevde att de hade möjligheter till 
reflektion, men merparten av de tillfrågade sade sig sakna detta, ”det händer inte så 
ofta, man kör på, för det är korta puckar och kort om tid”. I teorin tog vi upp just behov 
avsatt tid för reflektion och också möjlighet till avskildhet för detta (se avsnitt 2.2.1.1). 
Problemet med att åstadkomma detta togs också upp i intervjuerna, ”är du inne och du 
är kreativ så vill man egentligen inte bli störd, man vill inte få dom här samtalen när 
folk ringer och frågar bara massa och undrar, det vill man nästan att nån annan tar så 
att man bara kan köra på”. Citatet kan också relateras till det vi i teorin (se avsnitt 
2.2.1.1.) tog upp om vikten av sammanhängande tid och kreativ avskärmning för att 
undvika att individen upplever sin tid som fragmentiserad och blir avbruten i kreativa 
processer, vilket även i sin tur hindrar högre former av lärande. 
 
Arbetets strukturering var också något som togs upp i intervjuerna i relation till 
utrymme för kreativitet. Som vi tidigare har tagit upp så har skillnaderna mellan 
organisationernas verksamheter gjort att vi själva har bildats oss en uppfattning om 
vilka av dem som kan sägas vara mer respektive mindre kreativa. En reflektion vi 
gjorde, efter att ha hört intervjupersonernas berättelser, var att kreativiteten utgjorde en 
relativt liten del av arbetet mot vad vi hade förväntat oss av de respektive 
organisationerna, givet deras olika verksamheter. Att den delen av arbetet som består av 
uppgifter som kräver icke-standardiserade lösningar utgjorde en minoritet, av 
arbetsuppgifterna i stort, var något som också uttrycktes av intervjupersonerna själva. 
Såhär uttryckte sig en av intervjupersonerna angående förhållandet kreativitet respektive 
rutin, ”först tänkte jag säga 50/50 men jag tror inte ens det är det, 30/70. Alltså 
kreativitet är 30 och sen är det 70 bara för att få ut den och så”, märkvärt är att detta 
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svar kom från en intervjuperson som vi kategoriserar som en av dem med ett mer 
kreativt yrke. Vi har reflekterat kring om detta är en konsekvens av den påtagliga brist 
på tid. Dock upplevdes arbetsupplägget med en nedprioritering av problemlösande, 
icke-rutinbaserade uppgifterna inte enbart som någonting negativt, en av 
intervjupersonerna tog upp att ”den andra biten kan också vara ganska skön ibland, att 
inte ha den pressen”. Detta kan ställas i relation till det Ellström (1992) tar upp om 
vikten av en balans mellan det anpassningsinriktade och utvecklingsinriktade lärandet. 
Vi vill dock särskilt påpeka vikten av att betona betydelsen av det utvecklingsinriktade 
lärandet för att undvika en annars överhängande risk att detta helt undanträngs av det 
anpassningsinriktade. 
 
Reflektion är, som vi skrev ovan, en viktig förutsättning för utvecklingsinriktat lärande, 
varför man skulle önska att det i organisationerna fanns större medvetenhet om vikten 
av utvecklingsinriktat lärande och förutsättningar för detta. Medvetenheten borde finnas 
dels hos individen men framför allt tycker vi att ledningen har ett ansvar att föra vidare 
detta synsätt och att skapa organisatoriska förutsättningar för detta. I enlighet med 
Ellström (2006) så ser vi ett behov av att reflektion finns som planerad aktivitet för 
vilken man avsätter tid. Vi upplever att utveckling av kreativitet och lärande får står 
tillbaka till förmån för de mer utförande uppgifterna, vilket vi ser som ett kortsiktigt 
effektivitetstänkande. Här ser vi att det ligger en svårighet i att möta de krav från 
omvärlden som tvingar företaget att ständigt vara högpresterande och samtidigt se till 
företagets långsiktiga utveckling för att på så sätt stärka företagets konkurrenskraft i 
framtiden. Med stöd av Hansson m.fl. (1997) så förordar vi dock ett ökat medvetande av 
vikten av att hela tiden skapa möjligheter för utveckling av det högre slaget för att på så 
sätt skapa en långsiktig konkurrensfördel. 
 

4.3.1.2. Handlingsutrymme 
När vi frågade intervjupersonerna om vad de upplever som faktorer som påverkar 
utveckling och lärande respektive kreativitet så var det ingen som direkt tog upp sådant 
som rör handlingsutrymme och arbetsuppgifterna. Vi uppehöll oss därför inte särskilt 
vid ämnet men ställde en del allmänna frågor kring mål i arbetet och dylikt. Även andra 
teman som tagits upp under intervjuerna kan vara av intresse i relation till detta ämne. 
Dessa teman har, som sagt, inte tagits upp av intervjupersonerna själva som 
påverkansfaktorer, vi kan dock finna stöd i litteraturen för att dessa faktorer har en 
inverkan och väljer därför att ta upp detta till diskussion. 
 
Att de organisatoriska förutsättningarna påverkar hur intervjupersonerna upplever sin 
arbetsvardag framgick tydligt genom intervjuerna. Av de faktorer som intervju-
personerna upplevde inskränkande så var tidbristen återkommande. De begränsningar 
som tiden innebär har tagits upp tidigare i uppsatsen, se stycke 4.3.1. I relation till 
handlingsutrymme så innebär objektiv tid en organisatorisk förutsättning eftersom det är 
en konsekvens av hur arbetet organiseras. Inom ämnet arbetets beskaffenhet uttrycktes 
även ett missnöje över vissa delar av arbetet som upplevdes som störningsmoment. 
Gemensamt var att dessa arbetsuppgifter var av administrativ art, ”ju mer tid man kan 
frigöra på just sånna här grejer som jag sa just innan, sitta med administrativt, fylla i 
grejer och sånt där, gör ju då att får jag mer tid, jag kan göra mitt jobb bättre”. Vi fann 
det anmärkningsvärt att i stort sett samtliga intervjupersoner tog upp denna aspekt, trots 
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att deras arbete i övrigt ser så väldigt olika ut. Önskvärt hade varit att dessa personer 
kunnat befrias från de arbetsuppgifter som egentligen inte rör kärnverksamheten av 
deras arbete. På så sätt kan kompetensen hos medarbetarna tas tillvara och utnyttjas 
optimalt. På ämnet organisatoriska förutsättningar som upplevs begränsande så var, vid 
sidan om tidsbrist, kunderna det mest framträdande. Nödvändigheten att rätta sig efter 
kundens krav för att på så sätt tillfredsställa dennes önskemål är ofrånkomlig i ett 
vinstdrivande företag, som en av intervjupersonerna uttryckte sig ”det handlar ju alltid 
om att kunden ska vara nöjd i första hand”. Detta påverkar oundvikligen individens 
möjligheter att påverka den del av handlingsutrymmet som kan kategoriserar som det 
subjektiva kontrollutrymmet (se avsnitt 2.2.1.2.). 
 
Upplevelser av vad vi kan härleda till subjektivt handlingsutrymme handlade 
huvudsakligen om i vilken utsträckning arbetet kändes utmanande. Vi noterade en stor 
vilja hos våra intervjupersoner att utvecklas och överlag också att de upplevde att deras 
arbete innehöll möjligheter till detta, ”jag känner att jag utvecklas, att jag lär mig mer 
hela tiden, att jag får göra svårare grejer”. Intervjupersonerna framhöll också vikten av 
att avancemang innebär ett förtroende och att detta ger ett stärkt självförtroende, vilket 
är en viktig faktor för det subjektiva handlingsutrymmet. Även om vi sammanfattar 
intervjupersonernas upplevelser som positiva så fanns det dem som faktiskt upplevde att 
de saknade tillräcklig kunskap inom vissa områden. ”det handlar om kunskap också 
tror jag (…) man sätter sina egna gränser (…) och känner, vänta nu här, hur gör man 
detta, jag kan se det framför mig men jag kan inte få ut det, och då är det ju 
kunskapsbrist egentligen faktiskt”. Detta kan kopplas till det vi i teoriavsnittet tog upp 
gällande grad av komplexitet (se avsnitt 2.2.1.2.). Viktigt är att individen känner att 
arbetsuppgifterna innebär en lagom stor utmaning men att de inte upplever 
oöverstigligt, här krävs alltså en balans mellan utmaningen i uppgiften och individens 
upplevda, och faktiska, kompetens.  
 
En annan viktig del i vad som utgör handlingsutrymme är mål. Här vill vi återigen 
påpeka att detta inte togs upp av intervjupersonerna själva som en påverkansfaktor för 
lärande och kreativitet. I samtalen berördes dock ämnet mål och vi upplever, med stöd i 
litteraturen, att detta är något som inte kan bortses från i relation till ämnet 
handlingsutrymme. Målen kan dels utgöra en organisatorisk förutsättning och på så vis 
ingå i det objektiva handlingsutrymmet och dels avgöras av individens upplevelser 
vilket innebär en del av det subjektiva handlingsutrymmet. Generellt kunde vi se en 
tendens att intervjupersonerna överlag inte upplevde någon stor närvaro av individuella 
mål. Det som istället framhävdes var den organisatoriska målsättningen, förvisso inte 
särskilt specificerad utan snarare i termer av maximering av vinst och överlevnad på en 
högt konkurrensutsatt marknad. Här kan vi se en fara med allt för strikta ramar om dessa 
tillåter att individen tänjer på gränserna att högre former av lärande kan uppnås (se 
avsnitt 2.2.1.2.). 
 
Som vi tog upp i teorin (se avsnitt 2.2.1.2.) om ämnet handlingsutrymme så kan man 
inte dra någon skarp skiljelinje mellan den objektiva och subjektiva delen av detta. 
Individens egna upplevelser och tolkningar av sitt handlingsutrymme är i hög grad 
betydande för vad hon eller han gör med sitt objektiva handlingsutrymme. Att ha 
förmåga att tänja gränserna är i sin tur en viktig del för att uppnå en utvecklingsinriktat 
lärande. Ett exempel på hur medarbetaren upplever de ramar som finns får vi från en av 
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våra intervjupersoner, ”det kanske inte är så enkelt, utan förmåga att tänka i nya banor, 
utnyttja sina möjligheter (…), att utnyttja regelverket, det krävs också mod att gå kring 
regelverket”. Här kan vi se att det krävs ett visst självförtroende hos individen och att 
denne uppskattar sitt subjektiva handlingsutrymme tillräckligt högt för att våga ge sig 
på utmaningen att tänja på ramarna. 

4.3.2. Mellanmänskliga relationer 
Relationen till människorna i intervjupersonernas närhet i arbetsvardagen var något som 
behandlades mycket under samtalen. Nedan kopplar vi intervjupersonernas upplevelser 
av sina influenser från ledaren och kollegorna till de teorier vi tidigare tagit upp och ger 
våra egna tankar kring detta.  

4.3.2.1. Medarbetare 
Samspelet och samarbetet kollegor emellan nämns genomgående av våra intervju-
personer som en väldigt viktig faktor till utveckling och lärande, vilket överensstämmer 
med den litteratur vi tagit upp på ämnet (se avsnitt 2.3.2.1.). Att en av intervju-
personerna påpekar att ”den bästa kunskapen är från en annan människa (…), att läsa 
böcker eller på Internet det kan man ju göra men en människa har ju sina egna 
egenskaper” visar just på insikten om att man genom att dela med sig av sina kunskaper 
kan lära sig av varandra. Vi påträffade också positiva exempel på upplevda 
förutsättningar att göra just detta ”vi har stora möjligheter att lära av varandra, jag 
tycker vi har sån kultur, öppen och man delar gärna med sig av kunskap”. Detta ser vi 
som något väldigt positivt, att intervjupersonerna anser att de har stort utbyte av 
varandra, detta är nämligen något som inom teorin (se avsnitt 2.2.2.1.) uttryckts som 
essentiellt för att ett optimalt kreativt klimat inom en organisation ska komma till stånd. 
Vi kan här även dra paralleller till det vi i teorin (se stycke 2.3.2.1.) tagit upp om vikten 
av ett klimat mellan medarbetarna som främjar lärande.  
 
Den positiva inställningen till att lära av varandra är en viktig förutsättning men vi kan 
också se att en del kan göras för att förbättra förutsättningarna och på så sätt öka 
effekterna av detta. Vi uppfattade inte att någon av de tillfrågade upplevde någon ovilja 
hos sina kollegor att dela med sig men däremot uttrycktes att det saknades tillräckliga 
förutsättningar för detta. En av intervjupersonerna tillkännagav att ”det är ingen som 
sitter och håller på information, det är det inte, men jag tycker inte att vi har, ett 
utrymme för att delge varandra information” – det som saknas är alltså inte viljan utan 
möjligheterna. På vår fråga om vad som skulle kunna öka möjligheterna att lära av 
varandra så svarade en av intervjupersonerna att ”det skulle vara att vi hade mer 
regelbundna möten kanske där man tipsar varandra mer än vad vi har idag, mer tid 
tillsammans att utbyta idéer”. Med stöd av litteraturen (se stycke 2.3.2.1.) reflekterar vi 
här kring att det som behövs är forum för att få till stånd möten och samtal mellan 
människor där tankar och idéer kan utbytas samt information och kunskap kan delas för 
att möjliggöra för medarbetarna att lära av varandra 
 
Arbetskamraterna påverkar också varandras utveckling och lärande genom sin 
inställning och vilja att utvecklas, en av intervjupersonerna uttryckte det helt enkelt som 
”om andra går utbildningar hela tiden så vill ju jag också gå såklart”. Även här 
uttryckte intervjupersonerna till största delen positiva upplevelser vilket illustreras i 
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citatet att det på arbetsplatsen finns ”en positiv inställning, ja, alla strävar ju hela 
tiden”. En av intervjupersonerna nämnde dock den motsatta aspekten, det vill säga att 
motstånd till utveckling bland personer i ens omgivning kunde ha en negativ påverkan 
på utveckling och lärande ”om jag går en utbildning och folk ifrågasätter det så är det 
klart att det bekommer mig”. Även den personliga utvecklingen påverkas av de man 
jobbar med vilket bekräftades av våra undersökningsdeltagares upplevelser som vi 
illustrerar med följande citat: ”självförtroendet kommer nog mycket från omgivningen, 
arbetskamrater och chefen”.   
 

Vad det gäller kreativiteten i arbetet så kan man även här se att intervjupersonerna 
nämner sina kollegor som en viktig påverkansfaktor. Det ses som en motivationsfaktor 
att arbeta i en miljö med hög kreativitetsnivå, ”om andra är kreativa runt om så hänger 
man ju på lite granna”. Man framhåller även möjligheten till att inspirera varandra i det 
dagliga arbetet, ” det är alltid lättare att vara två, man spinner vidare på någons idé” 
och ” alla uppfattar olika saker på olika sätt, så då delar man med sig av det så nånting 
som jag har uppfattat kan någon ha uppfattat på ett helt annat sätt, så delar man med 
sig av det och så får man den inspirationen, och kreativiteten på nått sätt”. Detta tycker 
vi oss kunna koppla till en av de viktiga faktorer som Sahlin (2001) tar upp som 
förutsättningar för kreativitet – generositet, vilket innebär vikten av att dela med sig av 
den kunskap man besitter och på så vis öppna upp för kreativitet. Även graden av 
gemenskap inom en arbetsplats är enligt honom en faktor som spelar stor roll i att uppnå 
en optimal miljö för kreativt arbete (se avsnitt 2.2.2.1.). Både gemenskap och 
generositet illustreras i följande citat: ”vi är nog väldigt duktiga där med att stötta 
varandra och hjälpa varandra och, där är ingen som, har jag känt, ingen konkurrens 
utan just, oss emellan är det väldigt så generöst”.  
 
Det är dock inte bara möjligheterna ett kreativt utbyte kollegor emellan som framhålls 
utan även förmånen att kunna få feedback på sitt arbete från de andra, ” det är 
jätteskönt att kunna bolla fram och tillbaks (…) det är väldigt skönt att vi jobbar på det 
sättet tycker jag. Jag skulle inte vilja sitta själv och inte få nån feedback alls”. En 
intervjuperson som inte hade samma möjligheter uttryckte istället att ”det här 
samarbetet i det rent kreativa, det kan jag sakna ibland, att det skulle finnas mer 
arbetsgrupper” vilket ytterligare påvisar att detta värderas högt, men att det inte är en 
självklar förutsättning.  
  
Mot bakgrund av teorin (se avsnitt 2.3.2.1.) så kan vi dra slutsatsen att de positiva 
upplevelserna av respons och stöd från omgivningen verkar främjande för lärandet och 
kreativiteten, men att ytterligare kan göras för att underlätta detta. Detta är särskilt 
viktigt för kunskapsarbetare då deras arbetsuppgifter per definition är av det mer 
avancerade slaget och innebär hög grad av problemlösning, vilket främjas av denna typ 
av klimat. 

4.3.2.2. Ledaren  
I vår studie fokuserades inte på ledarskapet som sådant utan det var främst i relation till 
hur detta kunde påverka intervjupersonernas förutsättningar till lärande och kreativitet 
som det togs upp. Ledarskapet kan ses som en del av den organisatoriska kontexten och 
då vi valt att inte fokusera på bara en organisation har denna varit svår att förhålla sig 
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till. Dock togs ledarskapet upp av de intervjuade som en faktor som påverkade 
förutsättningar för lärande och kreativitet vilket gjort att vi valt att ha med det som 
påverkansfaktor ändå. 

I ett kunskapsföretag har som nämnts tidigare ledaren en något annorlunda roll än i ett 
traditionellt företag. Ledarens roll är mer av coachande art än av det traditionellt 
vägledande och kontrollerande slaget, vilket gäller både när vi talar om lärandeaspekten 
som när vi talar om den kreativa problemlösningen (se avsnitt 2.2.2.2.). De intervjuade 
betonade att ledaren och dess sätt att agera har en stor betydelse för hur individens 
möjligheter till utveckling och lärande kommer att bli. Precis som man kan läsa i teorin 
så har kunskapsarbetare över lag större krav på sitt eget arbete och sina möjligheter till 
att främst utvecklas inom detta. Ett ledarskap som framhåller människorna i 
organisationen och deras behov förespråkas av HR-perspektivet, vilket vi tog upp i 
teorin (se avsnitt 2.2.2.2.) Att man känner sig delaktig i sin arbetssituation och har 
kontroll över sitt arbete ses som något naturligt och väldigt viktigt, dock fanns det 
situationer som framhöll att det inte alltid fungerade på det sätt som var mest önskvärt 
”det ligger mycket på chefen hur chefen lägger fram det”. De intervjuade förutsätter att 
de är delaktiga i beslut som tas kring deras arbete och även om det inte alltid är så att 
det blir deras ord som blir det sista så ska alltid finnas möjlighet att vara med under 
beslutsprocessen. 
 
En annan aspekt som lyftes fram av majoriteten av de intervjuade var att ledarens syn på 
lärande, både formella utbildningsinsatser och informellt lärande samt kreativitet 
speglade arbetet inom organisationen. Det framhölls att det var viktigt för det egna 
arbetet att ledaren uppmuntrade kreativitet och att denne arbetade på liknande sätt själv 
”ledningen, om dom är med en och är lika kreativa” och i de fall där det inte var på det 
sättet så uttrycktes det att det fanns en önskan om mer stöd från ledning och chef inom 
området ”däremot skulle jag nog vilja att hon pushade på mera, alltså det är ju lite det 
att man ska ju ta sig möjligheterna att vara kreativ och ibland så fastnar man lätt i sitt 
eget invanda”. En öppen dialog kring kreativitet och lärande menar vi kan ha en 
främjande inverkan på den delen av arbetet. Likaledes tar Bolman och Deal (1997) upp 
behovet av en kreativ ledare som hjälper medarbetarna att få upp ögonen för kreativa 
möjligheter. Ledningens eventuella brist på att ha begreppen lärande och kreativitet 
närvarande i det dagliga arbetet menar vi kan verka hämmande på den kreativa delen av 
arbetet. Eftersom man inte pratar om det i det dagliga arbetet så tänker man inte heller i 
de banorna vilket gör att man kan hämmas i sin kreativitet och problemlösning (se 
avsnitt 2.2.2.2.). 
 
Att ledarens roll inom ett företag av de slagen vi intervjuat personer inom är av mer 
stöttade roll framkommer av flertalet av de intervjuade, man efterfrågar ett engagemang 
från ledarens sida som kanske inte är möjligt att få inom en mer traditionell 
organisation. Man förutsätter att organisationen vill att man som medarbetare ska 
utvecklas inom sitt arbete och att de skapar förutsättningar tillsammans med den 
anställde att genomföra dessa, ”chefen har en vilja, att de vill att man ska utvecklas 
ännu mera och bli ännu bättre, och ett förtroende samtidigt”. Samtidigt fanns det de 
som uttryckte en önskan om att deras ledare hade en större förståelse för lärande och 
speciellt de formella utbildningsinsatserna, ”han/hon (chefen) velat att vi skulle utbilda 
oss mer så hade han/hon sett till att vi gjorde det så hade han/hon tyckt att det var 
viktigt”. Det är svårt för oss att peka på direkta anledningar till skillnaderna i ledarens 
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handlingar i och med att vi valt att inte ta hänsyn till den organisatoriska kontexten. 
Men utläsande av intervjusvaren kan i alla fall konstatera att ledningens och främst den 
närmsta chefens inställning och åsikter om både lärande, utbildning och kreativitet 
påverkar i positiv riktning. Dock har vi inte kunnat skönja hos de intervjupersoner som 
inte haft en ledare som varit lika positivt inriktad att de skulle haft en mindre inre 
motivation till främst lärande och utbildning, däremot har det av förståeliga skäl varit 
svårare för dessa att genomföra detta inom ramarna för arbetet.  
 
Vi har reflekterat en del kring våra intervjupersoners upplevelser angående ledarskap, i 
relation till vad vi i teoriavsnittet (2.2.2.2.) tagit upp om kreativa ledare och ledare för 
kunskapsarbetare. Vi kan se att det i många fall förefaller som att teori och praktik här 
går isär. Vår uppfattning är inte att teorin på grund av detta är desto mindre relevant. Vi 
har tvärtom uppfattat det som att våra intervjupersoner uttrycker en önskan om att deras 
ledare ska visa många av de egenskaper som tas upp i teorin om ledare för 
kunskapsarbetare. Några av de ledare som blivit omtalade under intervjuerna har också 
visat prov på denna typ av egenskaper, men på det stora hela så anser vi, mot bakgrund 
av vår studie, att det finns ett visst utvecklingsbehov hos ledarna för de 
kunskapsarbetare vi intervjuat för att kunna matcha de behov som utmärker dessa 
yrkeskategorier. De egenskaper som efterfrågas är just sådana som, bland andra, enligt 
Hansson (1997) särskiljer rollen som ledare för kunskapsarbetare från den i traditionella 
företag – att inspirera och kunna skapa engagemang och förutsättningar för lärande. 

4.3.3. Personliga påverkansfaktorer 
Motivation, eller ”eget intresse” var något som intervjupersonerna återkommande 
spontant tog upp som en viktig faktor för både lärande och kreativitet. Nedan diskuterar 
vi intervjupersonernas upplevelser och gör kopplingar till teorin inom ämnet. 

4.3.3.1. Motivation  
En viktig förutsättning för lärande är motivation, eftersom den avgör hur individen tar 
till sig de möjligheter som finns till lärande. Vi har överlag positiva upplevelser av 
intervjupersonernas motivation. Vi har även sett ett stort engagemang, ”det här är 
någonting jag brinner för, jag tycker det är väldigt kul, jag vill bli bättre” och även en 
medvetenhet om vikten av just detta, vilket vi ser som mycket positivt mot bakgrund av 
det vi tog upp i teorin (se avsnitt 2.3.1.1.) om att denna typ av inre motivation är en 
förutsättning för utvecklingsinriktat lärande. De flesta tar ett stort eget ansvar för sin 
utveckling, ”man kan inte kräva från andra att dom ska utveckla en utan man utvecklas 
ju själv”. Samtidigt betonar en del även vikten av att företaget tar sin del av ansvaret 
”jag tar lite det för givet, att företaget ska utveckla en för att de vill ju att man ska 
utvecklas, så jag bara tycker att de borde göra det som de kan för att man ska 
utvecklas”. Även den negativa sidan av denna aspekt företräddes ”hade han velat att vi 
skulle utbilda oss mer så hade han sett till att vi gjorde det så hade han tyckt att det var 
viktigt”, här drar intervjupersonen slutsatsen att det inte finns något intresse hos chefen 
för medarbetarnas lärande eftersom han ju inte har sett till att ge dem möjligheter till 
detta. Bland intervjupersonerna fanns även dem som istället var av åsikten att ansvaret 
att utvecklas ligger på individen själv, ”om jag vill utvecklas så kan jag ta min fritid till 
det, så kan jag istället för att göra det som jag tycker är trevligt så kan jag läsa (…) det 
behöver ju inte bara vara så att det ska gå åt arbetstid till det”. Vi påträffade också en 
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känsla av konflikt mellan den egna viljan att utvecklas och företagets intressen. Man 
kan se alternativen som å ena sidan en kortsiktig effektivitetsvinst för företaget på 
bekostnad av individens vilja att utvecklas kontra å andra sidan en långsiktig vinst för 
företaget i och med att medarbetaren utvecklas, ”det handlar också för mig att ta för 
mig men samtidig vill jag inte att företaget ska må illa av att jag vill lära mig, egoistiskt 
(…) de skulle kanske tycka att det är onödigt att jag lägger tid på det när jag vet att vi 
har tidspress”. Vi ser det som väldigt positivt att medarbetarna själva har en stor 
motivation och tar ansvar för lärandet, detta bereder väg för möjligheter till högre 
former av lärande. Vi ser det däremot som anmärkningsvärt att i flera fall 
intervjupersonerna förmedlade upplevelser av att den organisation de jobbade för inte 
visade tillräckligt intresse för medarbetarnas intresse utan att de istället upplevde att 
detta var något som de själva får sörja för. Här kan vi se att den inre motivationen (se 
avsnitt 2.3.1.1.) stoppas av de organisatoriska förutsättningarna. Ellström (1996) 
förordar istället en växelverkan mellan individens drivkraft att lyckas för egen del och 
organisationens insatser för medarbetarnas utveckling – något som i innebär en fördelar 
för både individerna och organisationen som stort. Det borde vara självklart att moderna 
företag har en medvetenhet om att deras långsiktiga utveckling som organisation också 
är beroende av att de individer som verkar i organisationen utvecklas i en riktning som 
är gynnsam för företaget i stort. 

5. Avslutande reflektioner 

 

5.1. Slutdiskussion 
Efter att ha tagit del av våra intervjupersoners uttalanden kring lärande och kreativitet så 
var vår samlade uppfattning att de uttryckte sig övervägande positivt, faktiskt 
förvånansvärt positivt med tanke på de hinder som vi upplevde att de stötte på i sin 
arbetsvardag. Efter att ha analyserat deras situationer märkte vi trots detta att det finns 
märkbara brister i förutsättningarna för att uppnå den typ av högre lärande som tryggar 
företags långsiktiga utveckling och fortlevnad. Vår åsikt är att man för att optimera 
dessa förutsättningar bör arbeta mer aktivt med att hitta en balans i de faktorer som 
påverkar lärande och kreativitet. Vi inser dock att det finns fler faktorer än de som vi 
identifierat i vår undersökning att ta hänsyn till för företagen vilket gör det till en ännu 
större utmaning för dem att lösa. 
 
Den påverkansfaktor som intervjupersonerna spontant nämndes ha mest inverkan var 
tid. Främst uttrycktes upplevelser av hur tidspressen hindrar kunskapsarbetarna från att 
experimentera på det sätt de skulle önska, genom att den tenderar att istället framtvinga 
redan kända lösningar, vilket hämmar både kreativiteten och det utvecklingsinriktade 
lärandet. Vi kan se ett dilemma i att det för att vara kreativ krävs en viss frihet men 

Vi avser nedan att sammanfatta våra tankar kring intervjupersonernas 
förutsättningar för lärande och kreativitet och diskutera hur de olika 
påverkansfaktorerna förhåller sig till varandra, samt presentera våra tankar kring 
vidare forskning på området. 
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samtidigt så är det i de pressade situationerna, när denna frihet kan tyckas tämligen 
begränsad, som kreativiteten verkligen sätts på prov. Att avsätta ”mer tid” är dock 
ganska uppenbart inte någon praktiskt lätt genomförbar lösning men inte heller i teorin 
är detta den enkla lösningen på problemet – företeelsen är mer komplex än så. Dels 
visar både tidigare studier och utsagor från våra intervjupersoner att ett visst mått av 
tidspress faktiskt kan främja problemlösning och uppkomsten av nya tillvägagångssätt 
varför obegränsat med tid inte heller är det ultimata. Dessutom är det inte heller 
självklart att obegränsade möjligheter till kreativitet och experimentering är 
eftersträvansvärt hos alla kunskapsarbetare. De kreativa delarna av arbetet, då nya 
tillvägagångssätt uppfinns och prövas, upplevs ofta väldigt krävande och tröttande av de 
personer som utför dem. Av denna anledning kan det upplevas som en avlastning att 
emellanåt uträtta mer standardiserade sysslor och på så vis får möjlighet att ”hämta 
andan”.  
 
Det hela kan alltså liknas vid en balansgång där nyckeln till jämvikt inte är konstant 
utan ständigt förändras utifrån situationer och individer. För mycket utrymme för 
kreativitet kan förvisso anses vara ett tämligen sällsynt problem, mestadels råder det 
omvända. Precis som vi tagit upp i teorin om kunskapsarbetare pekar våra resultat på att 
den bild som massmedia framställt om deras stora utrymme för utvecklande 
arbetsvillkor som rejält glorifierad. Möjligheten för en organisation med ständigt höga 
vinstkrav att frigöra resurser för att satsa på den typ av experimenterande kreativitet och 
lärande som inte kan påvisa omedelbara resultat upplever vi som begränsad. Det finns 
dock ofrånkomliga risker att effektivitetstänkande leder till åtstramningar och 
därigenom ökad tidspress vilka hämmar kreativitet och lärande vilket får negativa 
konsekvenser för företagets vinst och på så vis leder till ytterligare åtstramningar – i 
detta scenario har organisationen alltså hamnat i en neråtgående spiral.  
 
Hanteringen av tid är inte det enda som kan förbättras för att öka möjligheterna till 
kreativitet och lärande och på så sätt skapa långsiktiga konkurrensfördelar för 
organisationen. En viktig påverkansfaktor i sammanhanget är också det vi i teorin tagit 
upp som handlingsutrymme. Här kan det vara på sin plats att påpeka att just detta 
begrepp inte har nämnts av intervjupersonerna men dess innebörd har berörts under 
intervjuerna. Som vi tog upp i teorin så kräver ett uppnående av högre former av lärande 
att individen upplever att han har tillräckligt vida gränser – dels möjlighet att påverka en 
uppgifts utformning och dels tillräckliga kunskaper, befogenheter att utföra den. I våra 
kunskapsarbetares arbetsvardag finns en hel del faktorer som kan verka inskränkande på 
individens upplevda handlingsutrymme. En faktor som är svår att åtgärda är kundens 
krav. Det nära samarbetet med kunden är ju också något vi tidigare tagit upp som ett 
kännetecken för en kunskapsarbetare varför detta är ofrånkomligt. Att däremot lära sig 
att hantera detta och att kommunicera på ett sätt som ökar den ömsesidiga förståelsen 
med kunden är något som kan underlätta dess hämmande funktion. En balans mellan 
arbetsuppgifternas komplexitet och individens upplevda kompetens är också en viktig 
ingrediens för att optimera handlingsutrymmet. Detta innehåller två aspekter: dels 
behöver individen naturligtvis tillräcklig faktisk kompetens i form av erfarenhet och 
kunskap för att kunna utföra en arbetsuppgift så att han kan känna sig nöjd med det han 
utfört, dels påverkar individens självförtroende om han kan känna sig nöjd med arbetet 
eller inte. Mot bakgrund av vad vi tidigare tagit upp om så spelar både kollegor och 
ledare en viktig roll i att åstadkomma detta. Detta leder oss osökt in på betydelsen av ett 
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fungerande samspel kollegor emellan för goda förutsättningar för lärande och 
kreativitet. Vikten av detta gör att det är extra positivt att våra intervjupersoner gav 
många goda exempel på detta. 
 
Vad gäller kreativitet har också många tankar väckts hos oss kring begreppets innebörd 
och hur det uppfattas. I likhet med de olika definitioner av begreppet som finns i 
litteraturen så kunde vi se att intervjupersonerna upplevde att det kunde finnas olika 
dimensioner av kreativitet. För att förklara vad vi menar kommer vi nu att tala om detta 
som två olika omfång. Enligt det ”smalare” omfånget så innebär kreativitet något i det 
närmaste artistiskt som uppnås under tillstånd av fria konstnärliga ramar. Den ”vidare” 
dimensionen inkluderar däremot all form av problemlösning som kräver att man tänker 
utanför de existerande mönstren. Det senare är snarlikt det som vi i teoridelen tog upp 
som utvecklingsinriktat lärande, även kallat just kreativt lärande. Något som också kan 
diskuteras i relation till kreativitet är ordet misstag. Om kreativitet förutsätter fria ramar 
och experimentering så kan man fråga sig om det överhuvudtaget finns något som kan 
kallas misstag i dessa sammanhang. Vem skulle i så fall ha rätt att bestämma vad som är 
rätt och fel och i vilka sammanhang? Ska till exempel en produkts uteblivna framgång 
på en marknad tolkas som ett kreativt misstag? 

5.2. Förslag till vidare forskning 
På grund av undersökningens omfattning och våra resurser anser vi oss ingalunda ha 
gett en fullständig bild ämnet kunskapsarbetares villkor för lärande och kreativitet. Vår 
undersökning visar dock att ämnet är mycket intressant och att många aspekter av det 
förtjänar att vidarebeforskas. Ett uppslag till vidare forskning är en fallstudie, i vilken 
det är möjligt att relatera till den organisatoriska kontexten, med avseende på någon 
eller några bestämda aspekter av ämnet. Vi är av åsikten att samtliga av de 
påverkansfaktorer vi tagit upp, och inte desto mindre sådana som vi av utrymmesskäl 
tvingats att avgränsa bort, förtjänar att utforskas ytterligare. Av särskilt intresse hade 
varit att vidare utreda kulturens och ledarens påverkan. Det komplexa förhållandet 
mellan bristen på tid och kravet på den typen av lärande och kreativitet som kan sägas 
fordra just tid förtjänar också att ytterligare undersökas och särskilt med avseende på 
hur detta bäst hanteras. 
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Bilaga 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 
 
Hur länge har du arbetat på företaget? 
Hur har dina arbetsuppgifter förändrats sedan du började? 
 
Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
 
Utveckling/lärande 
 
Vad är din definition av utveckling och lärande? Vad innebär utveckling och 
lärande enligt dig? 
 
Hjälpförtydligande: Dels formella utbildningsinsatser i form av kurser och 
fortbildningar, dels andra utvecklingsmöjligheter till exempel genom att få nya 
uppgifter och ansvarsområden. 
 
Vad har du för möjligheter till utbildning genom ditt arbete? 
 
Vad har du för möjligheter till nya uppgifter och ansvarsområden i ditt arbete? 
 
Kan du berätta om något område du har utvecklats på inom ditt arbete under 
senaste året/åren? 
 
Vilka faktorer upplever du påverkar dina möjligheter till utveckling och lärande i 
ditt arbete? 
Hur påverkar: 
Tid 
Ekonomi 
chefens inställning 
kollegornas inställning (möjligheter att lära av varandra?) 
din egen drivkraft/motivation 
 
Hur känner du att du skulle behöva utvecklas framöver för att möta de krav som 
ditt arbete ställer? 
 
Hur se du på dina möjligheter att kunna utvecklas inom detta? 
 
 
 
Arbetet 
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Vilka arbetsuppgifter skulle du vilja lägga mindre tid på eller ta bort helt?  
 
Vad skulle du vilja lägga mer tid på eller ha möjligheter att få göra (istället)? 
 
Hur avgör du att en arbetsuppgift är klar? 
Vem är det som avgör detta? 
Hur upplever du det? 
 
Hur sätts målen i ditt arbete? 
Vem är det som sätter dessa? 
Vad tycker du om det? 
 
Hur upplever du dina möjligheter att utföra ditt arbete så att du själv känner dig 
nöjd? 
Vad skulle göra att du känner att du skulle kunna utföra ditt arbete bättre? 
 
Hur upplever du dina möjligheter till att ”ta ett steg tillbaka” och tänka igenom 
och reflektera över ditt arbete? 
 
 
Kreativitet 
 
Hur definierar du kreativitet? / Vad innebär begreppet kreativitet enligt dig? 
 
Hjälpdefinition – Förmåga till nytänkande, att se bortom invanda utgångspunkter. Att i 
problemlösningar välja vägar som avviker från de sedvanliga. 
 
Vilka krav ställer ditt arbete på att du är kreativ? 
Hur är kreativitet en del av ditt dagliga arbete? 
 
Hur stor del av uppgifterna i ditt arbete utför du genom standardiserade 
arbetsmetoder och hur stor del av uppgifterna kräver att du kommer på egna 
lösningar? 
Hur går du tillväga för att lösa dagliga problem/utmaningar i ditt arbete? 
 
Hur ställer du dig till detta upplägg? 
 
Vilka faktorer upplever du påverkar dina förutsättningar att vara kreativ? 
Hur påverkar: 
tid 
yttre störningar 
respons  – från ledning? (krav på kreativitet?) 
  – från kollegor? (hur upplever du deras kreativitet?) 
misstag   – hur upplever du att det är att göra misstag? 
   – hur känner du själv? 

   – vilka reaktioner från kollegorna 
   – vilka reaktioner från chefen? 
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Finns det något du vill förtydliga av det du berättat under intervjun? 
 
Finns det något annat du vill berätta om på ämnet utveckling, lärande och 
kreativitet i förhållande till ditt arbete? 
 
Sammanfattningsvis:  
 
Hur upplever du dina möjligheter till utveckling, lärande och kreativitet i arbetet? 
 
 
Intervjuns utformning 
 
Hur uppfattade du intervjun? 
 
Några frågor som var svåra att förstå? 
 
Något som saknades?  
 
 
 


