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Arbetsplatsen var förr ett ställe där man ”utövade sitt yrke”. Så enkelt ter sig inte längre 

saken. Man kommer inte färdigutbildad till ett visst arbetsområde för att sedan där göra sin 

dagliga gärning utan ytterligare åtgärder. Även tidigare utgjorde förhållanden i fabriken eller 

på kontoret inte en miljö, som saknade varje form av påverkan på den enskilde individen. 

Företags- och arbetsledare utövade t ex ett betydande inflytande på den anställdes trivsel och 

beteende. Situationen har emellertid numer blivit än mera komplex. Utvecklingen kräver 

anpassning till nya arbetsprocesser, som sammanhänger med tekniska och andra framsteg. 

Näringsliv och industri måste därför vara inriktade på en ständig fortbildning. Denna är blott 

en ny variant av edukationsprocessen. I betydande grad sker denna fortbildning inom 

företagen själva, och det behövs då praktiskt verksamma pedagoger med erforderlig kunskap 

om forskningen i dessa hänseenden. (...). Härvidlag försiggår en ständig eduaktionsprocess, 

om vars egenart och förlopp forskningen kan ha mycket att säga. 

 
 

Wilhelm Sjöstrand, 1970 (i Pommer Nilsson, 2003 s. 17f)  

 



 

Sammanfattning 

 
Följande studie syftar till att undersöka hur industriföretag på den värmländska glesbygden 

uppfattar pedagogikämnet vid Karlstads universitet. Studien har en tydlig inriktning mot 

arbetslivspedagogik, och det är framförallt arbetspedagogiska teorier som utgör studiens 

teoretiska grund.  

 

Studien bygger på intervjuer med representanter från fem värmländska industriföretag.  

Dessa intervjuer har sedan analyserats med avseende på respondenternas berättelser och de 

uttalande som kan kopplas till ämnet pedagogik, vilket är brukligt vid användandet av narrativ 

metod och analys.  

 

Resultatet visar att de värmländska industriföretagen har behov av pedagogisk kunskap, men 

att de föredrar att anlita konsulter framför att ha någon anställd som arbetar med dessa frågor.  
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Abstract 

 
This study aims to investigate how industrial companies, situated in the sparsely populated 

areas of Värmland, understand the subject pedagogy at Karlstad University. The study focuses 

on educational science in working life.    

 

The study is based on interviews with representatives from five industrial companies in 

Värmland. The interviews were analysed according to the respondents’ stories and statements 

which were referable to the subject pedagogy. This approach is customary when using 

narrative method and analysis.  

 

The result shows that the industrial companies in Värmland have a need of educational 

knowledge, but that they prefer to engage consultants prior to employing someone to work 

continuously with these issues.  
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1. Bakgrund 
1999 samlades representanter för Europas högre utbildningar i Bologna för att diskutera hur 

framtidens universitets- och högskoleutbildningar i Europa ska utformas för att säkerställa 

god kvalitet och kunna konkurrera med, framförallt, USA:s högre utbildningar. Syftet med 

mötet var även att diskutera möjligheten att använda sig av ett enhetligt betygsystem, samt att 

underlätta för studenter och forskare att alternera mellan olika högskolor och universitet inom 

hela Europa. Mötet i Bologna resulterade i en deklaration där deltagarländerna, däribland 

Sverige, förpliktigar sig att arbeta för en gemensam Europeisk organisation för högre ut-

bildning 2010 (Bologna Process, 2007-2009).  

 

En viktig del av Bolognadeklarationen är den sociala aspekten, vilket bland annat innebär att 

de högre utbildningarna ska leda till arbete. Utbildningarna bör utformas i samklang med det 

omgivande samhället, men samtidigt leda till anställningsbarhet över hela Europa, samt leda 

till ett livslångt lärande (Bologna Process, 2007-2009). 

 

För Karlstads universitet innebär den sociala aspekten av Bolognadeklarationen bland annat 

att de kurser som hålls ska anpassas till näringslivets och den offentliga sektorns krav på 

studenternas anställningsbarhet. Varje fakultet har i uppgift att fastställa respektive ämnes 

kursplaner och kontrollera att de uppdateras och motsvarar samhällets efterfrågan (Cooper, e-

post, 071122).  

 

Ämnet pedagogik återfinns idag vid Karlstads universitet inom Estetisk-filosofiska 

fakulteten. Det är inom detta ämne som jag studerar och det är detta ämnes anpassning som 

jag intresserar mig för. Ämnet pedagogik förknippas ofta med läraryrket, men i dagens 

samhälle där vikten av ett livslångt lärande allt mer poängteras, så även i Bologna-

deklarationen, har behovet av pedagogik inom arbetslivet framkommit allt tydligare. Vid 

Karlstads universitet speglas detta bland annat av att det finns pedagogikkurser direkt riktade 

mot arbetslivet. (Karlstads universitet, 2007)   

 

I dagens föränderliga samhälle skiftar kompetensbehovet hos företag och organisationer i 

snabb takt (SOU 1999:69). För att kunna svara upp mot de skiftande kompetensbehoven 

krävs en ständig tillsyn av den egna arbetskraftens kompetenser samt planering för framtida 
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rekrytering. Trots att det idag inte är någon brist på arbetskraft, är det ändå svårt för många 

företag och organisationer att rekrytera ”rätt” kompetens till verksamheten. Ju längre bort 

från högskolor och universitet verksamheten ligger desto svårare har det blivit att locka till 

sig nyutexaminerade studenter. Förhållandena utanför storstäderna lockar inte studenterna, 

och problemet med en allt mer avbefolkad landsbygd ledde 2004 till att den dåvarande 

regeringen tillsatte en landsbygdskommitté vars uppdrag var att utreda hur regeringen skulle 

kunna arbeta för att stödja Sveriges landsbygd. Utredningen visade att förutsättningarna på 

landsbygden vad gäller arbetsmarknad och utbildning inte var tillfredsställande. Bland annat 

uppmärksammas den ganska ensidiga näringen, den låga utbildningsnivån samt avstånden till 

orter med högre utbildning (SOU 2006:101).  

 

En stor del av området runt Karlstads universitet räknas som landsbygd och kännetecknas av 

landsbygdsproblematiken. Fler och fler har sökt sig bort från landsbygden när arbets-

marknaden blivit hårdare och i regionen finns många gamla bruksamhällen där högre 

utbildning inte är någon tradition. Detta har resulterat i att det blivit svårt för företagen och 

organisationerna att rekrytera önskad kompetens. I de kommuner där avståndet till 

universitetet är lite längre kan det kännas orimligt att be anställda att pendla till universitetet 

för att kompetensutveckla sig, och att rekrytera nyutexaminerade studenter kan vara minst 

lika svårt. Wikström (2007) har i sin undersökning funnit att näringslivet inte alltid vet vad 

Karlstads universitet har att erbjuda.   

 

Avgränsning 

Under senare år har det vid Karlstads universitet funnits flera projekt med kopplingar till 

Bologna-processen. EU:s regionalfond stöder projekt som avser att utveckla landsbygden, 

och de kommuner i Värmlands län som kan få särskilt stöd av regionalfonden är Säffle, 

Årjäng, Eda, Arvika, Sunne, Munkfors, Hagfors, Filipstad, Storfors och Kristinehamn 

(Eliasson, e-post, 071105).  

 

Enligt Bolognadeklarationen ska alla högre utbildningar i Europa utformas så att de kurser 

studenterna läser motsvarar de kunskaper som samhället efterfrågar. Hur denna efterfrågan 

ser ut torde växla runt om i Europa, även inom ett enskilt rikes gränser. Detta kan till 

exempel bero på kultur, ekonomisk situation, utvecklingsgrad eller kommunikationer 

(SOU2006:101).  
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Karlstads universitet är en viktig institution som möjliggör högre utbildning i Värmlands län. 

Trots detta kan det vara svårt att nå ut till de delar av länet där högre utbildningen inte är 

någon tradition. De kommuner som kan söka utvecklingsstöd från EU:s regionalfond är 

landsbygdskommuner och ligger på sådant avstånd från universitet att det kan uppfattas som 

att universitetet inte är till för deras räkning. Det är inte enbart det fysiska avståndet som 

uppfattas som stort utan även det ”intellektuella”. Eftersom jag själv kommer från en av 

dessa kommuner tycker jag att det är extra intressant att undersöka hur synen är på vad ämnet 

pedagogik kan tillföra verksamheten.  

 

Jag har valt att i denna uppsats enbart undersöka ämnet pedagogik, och hur den värmländska 

industrisektorn i glesbygdsområdet ser på ämnet ifråga. Anledningen till denna avgränsning 

är att jag själv valt att fördjupa mina studier i pedagogik och vill veta hur mina möjliga 

framtida arbetsgivare ser på mitt huvudämne. Vid Karlstads universitet finns ett flertal 

inriktningar av pedagogik. Denna undersökning fokuserar på den allmänna pedagogik-

inriktningen och arbetslivsinriktad pedagogik. Detta eftersom de enklast kan appliceras på 

arbetslivet i stort och har en allmänpedagogisk inriktning mot samhället.    

 

Syfte och problemformulering 

Pedagogik är ett ämne som vanligtvis förknippas med lärare, och som pedagogikstuderande 

med en annan inriktning händer det allt som oftast att jag måste förklara varför jag studerar 

pedagogik när jag inte har tänkt mig att bli lärare, och vilken nytta jag i så fall har av 

pedagogiken. Att för gemene man koppla pedagogik till organisations- och kompetens-

utveckling verkar inte helt självklart.  

 

Syftet med min uppsats är att undersöka vilket behov av pedagoger som kan tänkas finnas 

inom näringslivet, och då framförallt inom industrisektorn, i några av de kommuner som 

räknas till glesbygdskommuner i Värmlands län. Detta för att pedagogikämnet vid Karlstads 

universitet ska få veta vilket kursutbud som näringslivet efterfrågar, och vad som kan göra 

studenterna anställningsbara. Min undersökningsfråga lyder således: 

 

Vilket behov av pedagoger kan tänkas finnas hos industriföretag i glesbygdskommuner i 

Värmlands län?
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2. Teori 
Detta kapitel kommer att i korthet behandla vad pedagogikämnet vid Karlstads universitet 

innebär, vilket följs av en sammanfattning av de kursplaner som behandlar allmänpedagogik 

och arbetslivspedagogik. Efter detta kommer en översiktlig genomgång av pedagogik med 

inriktning mot arbetslivet, där framför allt svensk tradition och forskning kommer att belysas.  

 

Kurser vid Karlstads universitet 

Ämnet pedagogik vid Karlstads universitet presenteras på följande sätt på universitetets 

hemsida:  
Pedagogik handlar om människors lärande och utveckling. Pedagogiska processer finns 

överallt i samhället. De finns i utbildningssammanhang men också i vår vardag och i vårt 

arbetsliv. Pedagogik ställer frågor om hur vi uppfattar och förstår vår omvärld, hur 

kunskaper och det vi anser normalt skapas och förändras. I kursutbudet ges pedagogiska 

verktyg för att analysera, förstå och förändra konkreta situationer. Till exempel ägnas vissa 

kurser åt hur man planerar, förändrar och utvecklar organisationer såväl inom 

utbildningsväsendet som i arbetslivet så att människor finner sin situation lärorik och 

meningsfull. 

På de högre kursnivåerna fördjupas förståelsen för vetenskaplig kunskapsbildning och 

träning ges i olika forskningsmetoder som till exempel att göra enkäter, intervjuer och 

observationer.  (Karlstads universitet, 2007) 

 

Vid Karlstads universitet finns möjlighet att studera ett flertal pedagogikinriktningar. Denna 

undersökning har avgränsats till att undersöka vad kurser inom allmänpedagogik och 

arbetslivspedagogik innehåller. Avgränsningen är gjord för att bättre passa in på den typ av 

pedagogik som är applicerbar på det allmänna arbetslivet.  

 

Kurser inom allmänpedagogik 

Den allmänpedagogiska inriktningen på kurser vid Karlstads universitet, vilken kan läsas upp 

till magisterexamensnivå, har som syfte att ge studenterna ”grundläggande kunskaper om 

pedagogik som vetenskaplig disciplin och dess problemområden såsom utbildning, fostran 

och arbete ur individ- grupp- och samhällsperspektiv” (Institutionen för utbildnings-

vetenskap, 2004b). Studenterna ska även lära sig ”att förstå och beskriva kunskapsbildning ur 

ett brett och sammansatt perspektiv”, ”analysera hur kunskap, mening och föreställningar 
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ständigt skapas i samhälleliga sammanhang och sociala praktiker” (Institutionen för 

utbildningsvetenskap, 2005b), samt förstå och praktisera olika vetenskapliga metoder och 

förhållningssätt (Institutionen för utbildnings-vetenskap, 1995; Institutionen för utbildnings-

vetenskap, 2005b och Estetisk-filosofiska fakulteten, 2007d).  

 

Den grundläggande kursen ger studenterna inblick i hur lärande och kunskap uppfattats under 

historiens gång, hur lärandeprocessen pågår hela livet i det att människan samspelar med sin 

omgivning, samt kulturens och kommunikationens betydelse för människans lärande. Denna 

genomgång lägger grunden till den pedagogiska förståelse som behövs för att förstå de veten-

skapliga metoder som senare kurser fokuserar på. Kurserna i allmänpedagogik har med andra 

ord en tydlig inriktning mot vetenskapliga metoder och förhållningssätt, där förståelsen för 

hur dessa metoder kan användas i pedagogiskt syfte är central. (Institutionen för utbildnings-

vetenskap, 1995; Institutionen för utbildningsvetenskap, 2004b; Institutionen för utbildnings-

vetenskap, 2005b och Estetisk-filosofiska fakulteten, 2007d) 

 

Kurser inom arbetslivspedagogik 

Kurser inom arbetslivspedagogik hålls idag på två nivåer vid Karlstads universitet. Kurserna 

ligger under pedagogikämnet, där möjlighet finns att läsa vidare på kurser i allmänpedagogik.  

Denna pedagogiska inriktning är med andra ord ännu inte lika utvecklad som allmän-

pedagogiken är vid Karlstads universitet. Kurserna har en tydlig inriktning mot arbetslivet 

och syftet är att studenterna ska ges en inblick i ”arbete med utveckling, lärande och 

förändringsprocesser på olika nivåer inom organisationer” (Institutionen för utbildnings-

vetenskap, 2004a), samt ”utveckla redskap för och kunskap om hur man kan arbeta med 

organisationers anpassningsstrategier, beslutsprocesser och ledarskap” (Institutionen för 

utbildningsvetenskap, 2005a). Grundkursen syftar till att ge kunskap om lärande på individ-, 

grupp- och organisationsnivå, kunskaper om organisationskulturens betydelse, kompetens-

försörjning, samt organisationsanalys (Estetisk-filosofiska fakulteten, 2007b). Fortsättnings-

kursen fokuserar på det pedagogiska ledarskapet samt hur organisationer förhåller sig till den 

omvärld de verkar i (Estetisk-filosofiska fakulteten, 2007c).  

 

Förutom dessa kurser planeras en kurs med inriktning mot ledarskap. Denna kurs syftar till 

att bredda förståelsen för ledarskap i förhållande till organisationen det verkar i, med hjälp av 

olika ledarskapsteorier (Estetisk-filosofiska fakulteten, 2007a). 
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Vad är arbetslivspedagogik? 

Pedagogik är enligt Nationalencyklopedin ”vetande och metoder som tillämpas i uppfostran 

och undervisning” (Nationalencyklopedin, 2007). Vidare går att läsa att pedagogik numer 

anses omfatta ”den påverkan av attityder och beteenden utöver förmedling av kunskaper och 

kompetenser som inte är av direkt skolmässig karaktär och betraktar därför läran om upp-

fostran och undervisning i ett vidare politisk-filosofiskt, socialt och historiskt sammanhang”. 

Den allmänna pedagogiken kan med andra ord ses som studiet av de processer som påverkar 

människors vetande.    

 

Arbetslivspedagogik som ämne ses som den inriktning som studerar påverkans- och 

förändringsprocesser i organisationer på arbetsmarknaden (Pommer Nilsson, 2003). Det är en 

gren av den allmänna pedagogiken, med fokus på människans arbetsliv, som tydliggör att 

människans lärande inte enbart ska kopplas till formell utbildning. Arbetslivspedagogiken 

skiljer sig således från den pedagogik som behandlar vuxenutbildning, andragogik, eftersom 

fokus ligger på ett mer informellt och icke-institutionellt lärande.  

 

I Sverige har det, enligt Ellström, Löfberg och Svensson (2005), sedan 1960-talet forskats 

inom pedagogik med arbetslivsinriktning. Denna inriktning var till en början inte så stor, men 

med åren har intresset växt och det går numer att studera pedagogik med arbetslivsinriktning 

vid de flesta svenska universitet och högskolor (studera.nu – Högskoleverkets portal i 

samarbete med VHS, 2007). Att intresset växt kan bero på att flera statliga utredningar på 

1990-talet förordade det ”livslånga lärandet” och ansåg att detta var nödvändigt för att 

svenska företag skulle fortsätta vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden (Pommer 

Nilsson, 2003).  

 

Arbetslivspedagogikens fokus har genom åren skiftat från urvalsprocesser, förbi kompetens- 

och ledarskapsutveckling, till lärande i organisationer. Ämnet har på grund av dess släktskap 

med andra vetenskapliga discipliner, exempelvis sociologi, psykologi, ekonomi och arbets-

vetenskap, fått en bredd som möjliggör djupare förståelse för ”villkoren för lärande och 

kunskapsbildning i samhället” (Ellström m.fl., 2005, s.163). Ellström m.fl. (2005) menar att 

inriktningen även haft betydelse för den allmänpedagogiska metodutvecklingen.  
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Arbetslivspedagogiken kan enligt Ellström m.fl. (2005) sägas ha sitt ursprung i andra världs-

krigets psykologiska urvalstest. Det var intresset för att hitta ”rätt man till rätt plats” som åter 

uppmärksammats och problemet ansågs närma sig en lösning. Idén om ”rätt man på rätt 

plats” hade utvecklats redan tidigare av Fredrick W Taylor som i början av 1900-talet 

försökte rationalisera industrin (Granberg, 2004). De psykologiska urvalstesten ansågs bland 

annat kunna vara behjälpliga för organisationer vid rekrytering, men även för den enskilde 

individen att välja yrkesinriktning (Ellström m.fl., 2005).  

 

Kompetens och pedagogik 

Nära kopplat till rekrytering och yrkesinriktning är kompetensfrågan, vilken utgör en stor del 

av arbetslivspedagogikens forskningsfält och behandlar så väl arbetsuppgifters krav som 

personalutveckling. Begreppet kompetens är inte helt lätt att definiera och idag finns ett 

flertal definitioner vars gemensamma nämnare kan sägas sammanfattas i denna formulering 

av Ellström: ”en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 

eller kontext” (Svensson, 2002). Trots begreppets egentligt vida betydelse kopplas det oftast 

samman med arbete. Granberg (2004) poängterar att en individs kompetens inte enbart 

handlar om den formella kunskap individen inhämtat genom utbildning, utan att den in-

formella kunskapen, det vill säga det som skulle kunna liknas vid erövrad livserfarenhet, är 

minst lika viktig. Kunskaperna tillsammans ger förutsättningar för att välja ”rätt” tillväga-

gångssätt när tillfälle uppstår.   

 

Betydelsen av ”rätt” kompetens, både för individen och organisationen, har de senaste år-

tiondena basunerats ut över världen. Vikten av att hela tiden uppdatera kompetensen mot 

omgivningens efterfrågan anses som ett måste för att klara av konkurrensen på den globala 

marknaden (SOU 1999:69). Hansson (2005) delar in organisationers kompetensstrategier i 

fyra olika möjliga vägar, vilka beror på hur organisationen ser på dels medarbetarna, dels 

affärsutvecklingen. Han menar att en organisation kan se om sin kompetensförsörjning 

genom att styra den egna personalens kompetensutveckling eller genom nyrekrytering av 

individer med önskad kompetens. Tre av kompetensstrategierna berör den redan befintliga 

personalen, medan den fjärde avser kommande personal. Både Hansson och Anttila (2001) 

poängterar behovet av ständig omvärldsanalys för att kunna avgöra vilken kompetens som 

organisationen behöver för att klara av konkurrensen på världsmarknaden. Omvärldsanalysen 

ska ge information om vilken inriktning organisationens produkter eller tjänster bör ha, samt 
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vilka kompetenser som organisationen behöver för att uppnå uppställda mål och vilka 

kompetenser som finns till hands på arbetsmarkanden. Denna kunskap används sedan för att 

genomföra organisationsanalyser och eventuella förändringar i organisationsstrukturen.  

 

För att kunna avgöra vilka kompetenser som finns inom organisationen, samt hur denna 

organisation ska se ut för att kunna tillvara ta de olika kompetenserna på bästa möjliga sätt, 

behövs ett ledarskap som uppmärksammar sina medarbetare. Stockfelt (1988) påpekar 

chefens roll som pedagog både vad gäller att leda och fördela arbetet, men framför allt för att 

”se” individerna och utöva ett ledarskap som uppmuntrar utveckling och förändring. Även 

Hultman (2004) och Nilsson (2004) uppmärksammar ledarskapets betydelse vid förändringar 

i organisationer, och visar på pedagogikens roll för att underlätta genomförandet av 

förändringarna. De tar även upp olika typer av påverkan som kan leda till förändringar, samt 

hur dessa kan bemötas.  

 

Lärande i organisationer 

Ledarskapet är även viktigt för att underlätta för, och synliggöra, det lärande som sker i 

arbetet. Detta informella lärande sker exempelvis vid upplärning och vid införande av nya 

instruktioner. Det informella lärandet är ett lärande ”i handling” och Döös (2001) menar att 

detta lärande, trots allt prat och kompetensutveckling, håller på att försvinna. Den kunskap 

och utveckling som genereras genom det informella lärandet håller på att rationaliseras bort i 

många organisationer. Den tid som tidigare fanns till att pröva nya idéer är idag borta. Tyvärr 

finns det risk att organisationen i längden förlorar på detta, då nyskapande idéer som skulle 

kunna leda till konkurrensfördelar eller nya produkter inte får plats i den bantade processen.   

 

Att arbeta med att underhålla organisationens kompetensförsörjning är ett sätt att arbeta mot 

det som kallas en ”lärande organisation”. Arbetet mot en lärande organisation innebär att 

organisationen underlättar för lärande och utveckling av arbetet på arbetsplatsen. Granberg 

och Ohlsson (2004) menar att idén om den lärande organisationen kan härröras till Kolbs 

lärcirkel, vilken han utvecklade med inspiration från Dewey, Lewin och Piagets teorier om 

kunskapande. Denna cirkel ligger till grund för de lär-loopar som Schön och Argyris senare 

konstruerade och som är grunden i teorin om den lärande organisationen. Looparna 

visualiserar det tänkande som ligger till grund för lärande, och visar hur ny kunskap kan 

utvecklas genom problematisering av störningar i arbetsmomenten.  
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Figur 1: Single-loop and double-loop learning. (Argyris, 1999, s. 68) 

 

Single-loop lärande, eller enkelt lärande, kan förenklat beskrivas som den kunskap som 

någon får genom att tänka ut en tillfällig lösning på ett problem. Double-loop lärande sker 

när orsaken till problemet löses permanent (Argyris, 1999). Skillnaden skulle kunna be-

skrivas med följande liknelse: single-loop sker när trasiga byxor lappas, double-loop sker när 

nya byxor sys i ett starkare material. För att inse behovet av nya byxor i starkare material 

behövs tid för att reflektera över varför byxorna går sönder, och denna möjlighet för 

reflektion är den springande punkten i arbetet mot en lärande organisation. Reflektion kan 

och bör ske både enskilt och i grupp. Gruppreflektion i dialogform är enligt Dixon ett bra sätt 

att stärka det organisatoriska lärandet och stärka organisationskulturen. Hon menar att 

dialogen dels sprider information, dels möjliggör ett handlande utifrån de gemensamma 

tolkningar som dialogen lett fram till (Granberg och Ohlsson, 2004).   

 

Det finns ett flertal personer som försökt beskriva vägen mot en lärande organisation. En av 

de mest kända är Senge (1994) som skrivit om den lärande organisationens fem discipliner. 

Han menar att varje individ ska ges möjlighet att utvecklas, samtidigt som individen måste 

öppna sina sinnen för nya idéer och utmaningar. Organisationen ska arbeta för en gemensam 

vision med tydliga mål som delas av alla, samt förespråka och underlätta för delande av 

kunskap. Dessa discipliner bildar stommen i den femte disciplinen, systemtänkandet, vilket 

är nyckeln till en lärande organisation. Med systemtänkande menas att organisationen ska ses 

som en helhet, inte som flera mindre delar. Hela organisationen hänger ihop och det som 

påverkar en del kommer så småningom att påverka helheten. Systemtanken kan även ses som 

ett redskap vid exempelvis organisationsförändringar. Att uppfatta organisationen som ett 

Governing 
variables 

Actions Consequence
Match 

Mismatch 

Single-loop

Double-loop 
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helt system, vilket i sin helhet påverkas av inre och yttre förändringar, möjliggör en 

organisation med handlingsberedskap och anpassningsförmåga. Enligt Senge är det detta som 

är karaktäristiskt för en lärande organisation.  
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3. Metod 
Min fråga är på sätt och vis tudelad eftersom jag dels hoppas kunna få fram huruvida de 

undersökta organisationerna har ett behov av pedagoger och dels få svar på huruvida de 

själva anser sig behöva det. På grund av frågans komplexitet har jag valt att använda mig av 

narrativ metod och analys för att försöka besvara den. Teorin bakom narrativ metod utgår 

från att varje individ konstruerar verkligheten, och att individens syn på verkligheten kan 

utforskas genom att studera dennes berättelser om densamma. Genom att använda narrativ 

metod och analys hoppas jag kunna tydliggöra respondentföretagens behov av pedagoger, 

vilket inte alltid är tydligt i respondenternas direkta svar. Detta ska i sin tur förhoppningsvis 

ge en bild av vilken typ av kurser i pedagogik som Karlstads universitet bör hålla för att bidra 

till studenternas anställningsbarhet.   

 

I detta kapitel kommer jag först att beskriva narrativ metod och analys, för att sedan övergå 

till att redogöra för mitt tillvägagångssätt.   

 

Narrativ metod 

Teorin bakom narrativ metod kommer ursprungligen från flera olika samhällsvetenskapliga 

teorier med fokus på hur samhället uppfattas och hur språket används. Tzetan Todorov 

myntade termen narratologi 1969, men idéerna kring narrativ hade uppkommit redan tidigare 

under 1900-talet. Narrativ teori är ännu inte enhetlig utan tolkas på olika sätt bland annat 

beroende på vilken samhällsvetenskaplig inriktning som forskaren bekänner sig till, men 

enligt Johansson (2005) finns det fem grundläggande drag hos de narratologiska huvud-

teorierna: autonomi, berättelse/diskurs, djup- och ytstruktur, typer av handlingsfunktioner 

och andra funktioner, sekvenser, kombinationer och hierarkier.  

  

Narrativ består av berättelser, men det handlar inte enbart om berättelsen utan även om 

berättaren, dess åhörare samt den kontext som historien berättas i. Hela situationen som 

berättelsen förekommer i anses påverka den och precis som floden ser den aldrig likadan ut 

från gång till annan. Narrativen föds i ett samspel mellan berättaren och åhöraren oavsett om 

det gäller muntligt överförda historier eller nedskrivna texter. Samspelet sker inom en social 

ram som avgränsas i tid och rum, därav kommer att berättelsen aldrig kan se likadan ut två 

gånger. (Johansson, 2005)  
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Narrativens hela existens bygger på språk, framförallt det talade och skrivna men inom vissa 

genrer räknas även bildspråket in (Robertson, 2005). Alla språk är i ständig utveckling och 

ordens betydelse varierar inte bara över tid utan även från person till person. Människor 

tolkar ord på olika sätt bland annat beroende på kulturell bakgrund. Även inom en och 

samma kultur, till och med inom en och samma familj, kan ords betydelse skilja sig lite åt. 

Detta beror på att språket är konstruerat av människan och något som varje individ med tiden 

lär sig för att kunna kommunicera med andra (Trost och Levin, 2004). Språket kan sägas 

utvecklas med individen samtidigt som individen utvecklas med språket. Robertson (2005) 

hävdar att våra identiteter inte är givna utan ständigt omförhandlas genom narrativa 

handlingar, det vill säga berättelser. ”Det är genom de historier vi berättar och hör berättas 

som vi gör samhället begripligt; det är genom narrativer som vår situation – och alla andras – 

i det politiska och kulturella landskapet tydliggörs.” (s.221). Studiet av narrativer kan således 

anses vara ett sätt att undersöka hur människor begripliggör sin omvärld, samt hur de upp-

fattar sin identitet i förhållande till det omgivande samhället. 

 

Narrativ metod handlar i stort om att producera berättelser som besvarar frågorna vad, hur 

och varför (Johansson, 2005). ”Chatman definierar en narrativ som bestående av en historia 

(story) och en diskurs.”(Robertson, 2005, s.229) Med historia menas själva innehållet eller 

händelseförloppet, samt berättelsens karaktärer eller företeelser som har med iscensättningen 

att göra. Historien besvarar narrativens ”vad”. Diskursen har att göra med det sätt på vilket 

innehållet förmedlas och besvarar narrativens ”hur”. Johansson (2005) menar att narrativ 

även innehåller en poäng, eller en sensmoral, vilken besvarar narrativens ”varför”.  

 

Intervjuer och dess narrativ 

På vilket sätt berättelserna produceras beror på vilken typ av undersökning som ska göras. 

Jag har valt att söka efter narrativ i ett antal forskningsintervjuer. Jag har själv genomfört 

intervjuerna med ett antal personer i personalledande ställning inom den värmländska 

industrisektorn. Robertson (2005) menar att när narrativ ska sökas i forskningsintervjuer är 

det viktigt att frågorna ställs på ett sådant sätt att de främjar berättande. Ju öppnare frågorna 

är desto större möjlighet finns för respondenten att utforma svaren i berättande form. Det är 

viktigt att spela in intervjuerna för att möjliggöra genomlyssning av analysmaterialet, samt 

att transkribera dem för att möjliggöra en mer genomarbetat analys. Detta eftersom 
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berättelserna då fångas som de faktiskt berättas, om än enbart med ord, samtidigt som det vid 

bearbetning oftast framkommer nya aspekter av det som sägs. Det är vid återkommande 

arbete med intervjun som diskursen framträder. En annan fördel med att spela in intervjun är 

att det ger intervjuaren friheten att odelat hålla uppmärksamheten riktad mot respondenten. 

På så vis kan mimik och kroppsspråk uppfattas, och möjligheten att stötta respondenten med 

nickar och liknande ökar.  

 

Att intervjua är en konst som få personer kan säga sig behärska enligt Kvale (1997). Det 

gäller att kunna hantera alla situationer och att få respondenten att känna trygghet om 

intervjun ska bli lyckad. Hur en intervju faller ut beror på den som intervjuar, inte på 

respondenten. Som intervjuare gäller det att komma väl förberedd till intervjun och att vara 

på det klara med vad intervjun ska resultera i. Genom att planera tema och frågor så att de 

motsvarar den nivå som informationen ska spegla kan intervjuaren få ut bästa möjliga 

resultat vid intervjutillfället. Intervjufrågornas öppenhet samt intervjuns grad av strukturering 

påverkas även de av vilken typ av information som intervjun är tänkt att generera. Kvale 

menar att den kvalitativa forskningsintervjun kan liknas vid ett samtal där intervjuaren går på 

en upptäcktsfärd i respondentens värld, att det är en resa som intervjuare och respondent gör 

tillsammans. Denna liknelse påminner om berättelsernas kvalitativa värde och möjligheter att 

förmedla kunskap från en individ till en annan. Precis som Kvale menar Johansson (2005) att 

den kvalitativa forskningsintervjun är ett samspel mellan berättaren och den som lyssnar. 

Intervjun påverkas av kontexten den genomförs i, samt relationen mellan parterna. På grund 

av detta är det viktigt att problematisera intervjun och synliggöra det som påverkar den. 

Lyssnaren har en delaktighet i historien och dennes beteende påverkar berättelsen.    

 

Transkribering och narrativ analys 

När intervjun är genomförd är det bra att som intervjuare reflektera en stund över sina intryck 

från intervjutillfället och skriva ner dessa. Detta ger en möjlighet att gå tillbaka och ”sätta sig 

in i” intervjusituationen igen vid genomlyssning av intervjun. Att lyssna igenom intervjuerna 

och på så sätt söka efter de berättelser som genererar narrativ är ett bra sätt att börja det 

”riktiga” analysarbetet. (Johansson, 2005)  

 

Som Kvale (1997) påpekar är utskriften av intervjun, transkriberingen, ett viktigt verktyg vid 

analysen. Utskriftens kvalitet beror till stor del på inspelningens kvalitet. Det gäller att som 
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intervjuare säkerställa att inspelningsinstrumentet fungerar innan intervjun genomförs. När 

väl transkribering sker måste den som skriver ut intervjun ta ställning till huruvida talspråk 

eller skriftspråk ska användas. Eftersom transkriberingen i sig blir en tolkning av det som 

sagts vid intervjun är det viktigt att redan före transkriberingen fundera över de reliabilitets- 

och valideringsproblem som transkription innebär. Kvales åsikt är att intervjuaren redan 

innan intervjun, bör bestämma sig för hur transkriberingen ska utföras samt vilken form den 

ska ha.  

 

Johansson (2005) ser transkribering av intervjuer vid användandet av narrativ metod som att 

texten blir en narrativ av den berättade historien. Detta sker eftersom transkriberaren tolkar 

de ord som sägs under intervjun och på så vis gör en egen narrativ av berättelsen. Är 

transkriberaren den samme som intervjuat kommer de intryck som denne minns från intervju-

tillfället att påverka utskriften. Johansson poängterar även att transkription av intervjuer som 

ska analyseras narrativt oftast sker i flera steg där den första transkriptionen innehåller hela 

intervjun, men att de påföljande transkriptionerna endast innehåller de delar av intervjun som 

innehåller de narrativ som framkommit. Ofta visar skilda transkriptioner olika former av 

analys.    

 

Enligt Johansson (2005) var Mishler först med att analysera forskningsintervjuernas svar som 

berättelser. Hon skriver:  
Att behandla intervjusvar som berättelser öppnar upp många komplexa analytiska problem 

menar Mishler, och är ett av många förhållningssätt i studiet av meningsskapande. … 

Genom att belysa hur informanter väver ihop sina svar till en berättelse väcks problem och 

möjligheter i intervjuandet som inte är synligt då man endast analyserar intervjuer i enlighet 

med konventionella modeller av fråga – svar. Genom att analysera intervjuer som 

berättelser med intriger, teman, karaktärer och poänger, blir det möjligt att på ett annat sätt 

undersöka hur människor förklarar och tolkar sina handlingar. (s.188) 

 

Studier av narrativ ger oss en insikt om de fenomen som konstrueras i samhället, men som av 

oss individer uppfattas som ”naturliga”. Narrativen belyser det som är underförstått, det som 

är en implicit del av vår kultur. Narrativ analys får oss helt enkelt att gå mer på djupet och se 

nyanser som annars ofta inte kommer fram i vanliga analyser. Robertson (2005) menar att 

analys av konkreta narrativ, som till exempel intervjuutskrifter, gör det ”möjligt att få ett 

analytiskt grepp om de mer abstrakta narrativerna och de förgivettagna antaganden som har 
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blivit så naturaliserade att de nästan är osynliga men som ändå styr vårt sätt att göra världen 

begriplig.” (s. 261).  

 

Robertson (2005) påtalar att det är viktigt att inse sin egen förförståelse och att det alltid är 

lättast att ”se det man letar efter”. För att komma ifrån detta är det en god idé att börja med 

att studera intervjuns struktur, det vill säga hur intervjuaren påverkat vad som blivit sagt vid 

intervjutillfället. Även transkriberingens struktur bör ses över eftersom det då framkommer 

hur transkriberaren valt att tolka narrativen.  
När Riessman arbetar med intervjumaterial börjar hon ’inifrån’ (betydelserna som finns 

kodade i form och tal) och vidgar sedan analysen utåt och identifierar de underliggande 

påståenden som gör talet förståeligt, inklusive det som tas för givet. Narrativer befinner sig 

i särskilda sammanhang (sociala, kulturella eller institutionella) och det är viktigt att man 

håller dem i minnet när man ägnar sig åt tolkningsarbete. (Robertson, 2005, s. 236)  

 

Analys av narrativ kan indelas i fyra typer enligt Lieblich m.fl. (i Robertson, 2005): 

1. holistiskt-innehållsligt 

2. holistiskt-formbaserat 

3. kategoriskt-innehållsligt 

4. kategoriskt-formbaserat 

 

Det holistiska synsättet ser till narrativens helhet, och det kategoriska koncentrerar sig på 

narrativens delar. Det innehållsliga synsättet ser till vad som berättas, medan det form-

baserade synsättet koncentrerar sig på berättelsernas form. Jag kommer att analysera mina 

narrativ med ett kategoriskt-innehållsligt perspektiv, vilket ofta kallas innehållsanalys. Vid 

detta förfarande definieras olika kategorier inom det studerade ämnet, och enskilda yttranden 

plockas sedan ut ur narrativen och placeras under respektive kategori. Detta görs för att 

tydligare kunna visa vilka yttranden som förekommit. Förfarandet har ett viss kvantitativt 

inslag eftersom det fokuserar på hur ofta ett visst uttalande förekommer (Robertson, 2005).  

 

Att analysera en narrativs diskurs kan verka svårt. Människor lägger ofta märke till det som 

tydligast syns på ytan, vilket är sådant som de känner igen, och tolkar detta utan att ens inse 

att det sker. Det som är uppfattas som en vanlig företeelse ses i det närmaste som fakta. Detta 

förhållningssätt präglas av våra underliggande värderingar och outtalade överenskommelser 

som inte gjorts explicita och som gemene man inte reflekterar över. För att tydliggöra dessa 
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tysta överenskommelser krävs det av den som analyserar att denne själv medvetandegör dem, 

samt att denne lyfter fram dem i analysen. När ”bakgrundens antaganden” synliggjorts är det 

dags att gå vidare med analysen och fundera över på vilket sätt dessa tydliggörs. Robertson 

(2005) menar att det är viktigt att vid analysen av narrativ ständigt ställa sig frågorna; ”Hur 

har jag tolkat materialet?”, ”Stämmer min tolkning överens med andra människors 

tolkning?”, ”Har jag påverkats av mina teoretiska kunskaper?” och ”Ser jag det jag vill se, 

eller ser jag det som faktiskt finns?”.  

 

Enligt Johansson (2005) är analys av narrativ något som pågår från första intervjutillfället till 

dess att den färdiga rapporten läses. Vid själva intervjutillfället påbörjas en analys vilken 

fortsätter vid genomlyssnandet av inspelningen. Vid de olika transkriberingsstegen 

analyseras narrativen, likaså vid genomläsning av transkriptionerna. När väl rapporten skrivs 

sker ytterligare en analys och vid varje läsning av rapporten kommer läsaren att göra sin egen 

analys av materialet. Den analys som sålunda påbörjas vid intervjun kommer på sätt och vis 

att fortsätta i all evighet. 

 

Narrativ analys och generaliseringar 

Vid narrativ analys är det alltså viktigt att tänka på att varje skriven analys är en ny narrativ. 

Analystexten blir en egen narrativ och det finns inga garantier för att den uppfattas så som 

skribenten tänkt. Detta är på sätt och vis själva poängen eftersom narrativ analys handlar om 

tolkning av berättelser, och analystexten kan ses som en berättelse. Det är ändå viktigt att 

skribenten är tydlig i sin analystext eftersom det ökar chansen för att det denne vill visa blir 

tydligt även för läsaren. Robertson (2005) understryker vikten av att narrativanalyser bara är 

intressanta om de kan ge insikter om något verkligt, något större. Det ska inte bara handla om 

en persons uppfattning om något. Generaliseringar kan bara göras om de enskilda narrativen 

kan anses återfinnas i andra narrativs teman som innehåller narrativ om hur världen antas 

fungera.  

 

Trovärdighet och tillförlitlighet i narrativa analyser 

Trovärdighet av narrativ analys kan till viss del säkerställas genom att diskutera materialet 

och tolkningen med andra personer. Detta sker enklast genom dialog och analysen bör vara 

”genomskinlig” för att dialogen bli lyckad. Det är även viktigt att vara mycket tydlig i 
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analystexten för att de som läser rapporten klart ska kunna se varför skribenten tolkat något 

på ett visst sätt. Robertson (2005) skriver följande om analystextens tydlighet för dess läsare:  
Forskaren bör ta läsarens hand och leda henne eller honom genom materialet som har 

analyserats på samma sätt som en erfaren resenär skulle visa en stad eller en katedral för en 

turist som aldrig har varit där tidigare. Även om den erfarne resenären/forskaren kanske har 

fördelen att känna till platsen bättre än turisten/läsaren ska de båda kunna föra en dialog 

som jämlikar om hur man ska tolka materialet. Kanske påstår resenären – som har besökt 

katedralen dussintals gånger – att den är ett utmärkt exempel på gotisk arkitektur. Turisten 

ser katedralen för första gången men råkar kanske vara expert på katedraler i ett annat land, 

eller gotisk arkitektur i allmänhet, och befinner sig då i en position där hon inte behöver 

vara överens med resenären. När resenären hör turistens argument inser han att han kanske 

måste omvärdera det sätt på vilket han har förstått den katedral som han trodde att han 

kände så väl. (s. 253) 

 

Denna liknelse beskriver hur viktigt det är att lyssna till andra människors tolkning av 

narrativen, och hur lätt det är att ”bara se det som man vill se”.  

 

Johansson (2005) räknar upp fem punkter som kan användas för att kontrollera den narrativa 

analysens tillförlitlighet:  

1) Undersöka om analysen håller och om intervjuerna är bra genomförda. Analysen bör 

innehålla många citat samt alternativa tolkningsmöjligheter.  

2) Låta informanterna läsa tolkningen och säga deras syn. Observera att det ändå är 

forskarens tolkning som gäller.  

3) Presentera materialet på ett sådant sätt att det ökar läsbarhet och förståelse.  

4) Kontrollera att tolkningarna hänger ihop. Det ska finnas ett sammanhang i berättelsen och 

dess tolkning. Kontrollera meningsfullheten.  

5) Fundera över nyttan av studien. Kan någon annan nyttja resultatet?  

 

Genom att beskriva hur studien gjorts, hur tolkningarna gjorts och hur transkriberingarna 

gjorts, samt möjliggöra för läsaren att studera källorna kan andra personer testa tillför-

litligheten. Eftersom narrativ analys uttryckligen handlar om en persons tolkning av texter, 

anses det svårt att avgöra analystextens validitet. Även frågan om textens relevans uppstår. 

På grund av detta är det viktigt att textförfattaren håller en viss distans till sin analys så att 

trovärdigheten i tolkningen stärks. Trots allt handlar narrativ analys framför allt om att kunna 
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dela med sig av sina reflektioner och slutsatser på ett begripligt sätt, samt föra en dialog med 

andra och uppmärksamma sin inre dialog och uttrycka den tydligt. (Johansson, 2005)  

 

Tillvägagångssätt 

Mina narrativ har jag valt att hämta från intervjuer som jag själv utfört. Genom att låta 

respondenterna först berätta om sina verksamheter och organisationer har jag givit mig själv 

utrymme att vid analysen fundera över deras eventuella behov av pedagogisk kunskap. Att 

respondenterna även fått reflektera över deras egen uppfattning av begreppet pedagogik, samt 

fått information om vad pedagogikämnet vid Karlstads universitet lär ut, gav dem en 

möjlighet att svara på vad de förväntar sig av en pedagogikstudent samt tala om vilken typ av 

kurser som de tycker sig ha användning av.         

 

Eftersom jag vill undersöka vilket behov näringslivet i Värmland kan tänkas ha av 

pedagoger, har jag valt att utföra intervjuer för att försöka besvara min fråga. För att veta vad 

intervjuerna bör behandla har jag valt att studera kursplaner för de kurser som ämnet 

pedagogik håller vid Karlstads universitet, samt litteratur som behandlar arbetslivspedagogik. 

På så sätt har jag skaffat mig en uppfattning om vilken typ av pedagogik som kan tänkas 

förekomma och efterfrågas på en arbetsplats. På grund av att ordet pedagogik kan uppfattas 

på så många olika sätt har jag valt att ställa öppna frågor kring de i litteraturen mest före-

kommande temana.   

 

Både kursplanerna och de teorier som jag stöder min analys på kan ses som egna narrativ, 

som jag i min tolkning av dessa gör till nya narrativ. Jag har använt dessa till att få en upp-

fattning om vad arbetslivspedagogik kan handla om, och för att ta fram lämpliga intervju-

frågor. Jag är dock medveten om att någon annan kanske skulle valt annan litteratur eller 

uppfattat min valda litteratur på ett annat sätt. Detta är en av de risker, eller om man vill 

möjligheter, som narrativ metod medför.     

 

Kvale (1997) menar att det inte går att på förhand fastställa antalet intervjuer som behövs 

genomföras. Antalet intervjuer beror på vilken information som söks, samt intervjuarens 

förmåga att få respondenterna att förmedla denna information. Jag har valt att intervjua fem 

personer med övergripande personalledande befattning inom den värmländska industri-

sektorn. Antalet respondenter beror på att jag efter fem intervjuer tyckte mig se ett åter-
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kommande mönster, och att jag ansåg att ytterligare intervjuer antagligen inte skulle komma 

att generera ytterligare information.  

 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till företag i värmländska kommuner som ligger 

en bit bort från Karlstads universitet. Mina respondenter valdes på så vis att jag letade efter 

företag i dessa kommuners företagsregister och de företag som hade mer än 100 anställda 

placerades på en lista över tänkbara respondentföretag. När listan var klar valde jag att ringa 

de företag som hamnat överst på listan för varje kommun. Fick jag ett positivt svar bokades 

tid för intervju och denna kommun ansågs avklarad. Blev svaret negativt gick jag vidare till 

nästa företag på listan, och så vidare. Respondenterna fick själva välja tid och plats för 

intervjuerna och samtliga respondenter valde att intervjuas på den egna arbetsplatsen. De 

respondentföretag som intervjuerna slutligen genomfördes på återfinns i följande kommuner; 

Arvika, Kristinehamn, Sunne, Säffle och Årjäng. 

 

Varje intervjutillfälle började med en kort presentation av vem jag är, vad undersökningen 

gällde i stort samt Bolognadeklarationens sociala aspekt gällande anställningsbarhet. An-

ledningen till att jag valde att inleda intervjuerna med detta var att respondenterna inte fått 

någon egentlig information om min undersökning innan. Jag bad även om tillåtelse att spela 

in intervjuerna, vilket alla respondenter ställt sig positiva till. Alla respondenter har även 

lovats konfidentialitet. Detta kan anses försvåra möjligheten att säkerställa arbetets tillför-

litlighet, men jag har ändå valt att gå denna väg för att respondenterna skulle känna trygghet 

och våga säga sin mening under intervjuerna. Efter inledningen fick respondenterna börja 

med att beskriva sin verksamhet och organisation, vilket var ett sätt att få dem att slappna av 

och börja prata. Denna information var även mycket viktig för min analys, eftersom det var 

här de mest målande narrativen fanns. När den översiktliga presentationen av företaget var 

klar fortsatte jag med frågor som hade koppling till organisationens uppbyggnad och 

personalarbete. När respondenterna svarat på frågor som berört de teman som jag funnit i 

litteraturen fick de svara på hur de uppfattade pedagogik. Sedan fördes ett samtal om vad 

pedagogik kan vara och vad Karlstads universitet håller för pedagogikkurser. Slutligen fick 

de fundera över vilken typ av kurser företaget skulle kunna tänkas behöva, samt hur dessa i 

så fall skulle genomföras.  

 

Efter varje intervju antecknade jag hur jag uppfattat intervjusituationen, vilket helhetsintryck 

jag fått, samt vilka de största lärdomarna varit. När några dagar passerat gjordes första 
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genomlyssningen av intervjun och därefter transkriberades den. Transkriptionen var orda-

grann, men dock till större delen i skriftspråk för att öka läsbarheten. Både vid genom-

lyssning och vid transkribering fördes anteckningar om vilka narrativ som jag kunde uppfatta 

som berörde frågeställningen. Med tanke på att jag valt ett kategoriskt-innehållsligt 

perspektiv har fokus vid analysen inriktats mot att hitta gemensamma nämnare hos narrativen 

i de olika intervjuerna. De kategorier som jag hittat i litteraturen har framgått tydligt i 

narrativen, om än i lite annorlunda form. När väl den första transkriptionen gjorts lästes den 

igenom och de anteckningar jag dittills gjort sparades. När alla intervjuer genomgått samma 

process satte jag mig för att jämföra de olika narrativen, samt de anteckningar jag gjort för de 

skilda intervjuerna. Alla delar systematiserades och klassificerades för att underlätta 

sammanställningen och skrivandet av analystexten.  

 

Anledningen till att jag valt det kategoriskt-innehållsliga perspektivet är att jag hoppas kunna 

visa hur inställningen till pedagoger och pedagogik ser ut inom den Värmländska industri-

sektorn, samt vilket kursutbud vid Karlstads universitet som önskas. Genom att lyfta fram de 

delar som tar upp synen på pedagogik inom respondenternas narrativ och kategorisera dem 

efter de teman som arbetslivspedagogik kan innehålla, kan förhoppningsvis en bild av det 

eventuella behovet av pedagogik framträda. Att påstå att mina resultat gäller hela den 

värmländska industrisektorn, eller att påstå att mina tolkningar av respondenternas narrativ 

bara kan tolkas på ett sätt ligger inte i den narrativa metodens natur. Det enda som säkert kan 

sägas om analysen är att jag uppfattar narrativen på detta sätt och att det jag kommer fram till 

är en av flera möjliga tolkningar. Resultatets generaliserbarhet går ej att bestämma, men jag 

tycker mig se ett mönster i de narrativ jag studerat. Detta mönster kan bero på intervju-

frågornas utformning eller andra påverkande faktorer. Detta är det upp till läsaren att avgöra, 

eftersom även denna text är en narrativ av den tolkning som jag gjort vid analysen av 

intervjuerna.  
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4. Analys 
Detta kapitel inleds med en kort presentation av respondentföretagen. Efter detta kommer 

den narrativa analysen. Den börjar med en kategorisering av respondenternas syn på 

pedagogik och vilka kurser som de anser att pedagogikämnet vid Karlstads universitet bör 

hålla. Sedan följer en genomgång av de kategorier som jag funnit i intervjuernas narrativ, 

som visar inom vilka områden företagen kan ha behov av pedagoger.   

 

Respondentföretagen 

Sammanlagt har jag intervjuat fem personer, på fem olika företag i fem olika kommuner; 

Arvika, Kristinehamn, Sunne, Säffle och Årjäng. Intervjuerna har genomförts med personal-

ansvariga på respektive företag. Samtliga företag återfinns inom den värmländska industrin, 

exempelvis skogs- och verkstadsindustrin, och har mellan cirka 150 och 1200 anställda. Det 

ena företaget är mer eller mindre eget. De andra fyra företagen ingår i större koncerner, där 

tre av företagen ingår i utländska bolag, vilka har en tydlig matrisorganisation. Alla företag är 

dock från grunden värmländska, och verksamheten har en relativt lång tradition i respektive 

kommun.  

 

I min analys kommer respektive respondent att kallas R1, R2, och så vidare, för att markera 

att respondenterna kommer från olika företag. Ord i citat som är markerade med fet kursiv 

stil är mitt sätt att visa att respondenten valt att betona detta ord.  

 

Analys av intervjuernas narrativ  

Mot slutet av varje intervju frågade jag respondenterna om vad de tyckte att pedagogik är. 

Eftersom detta visar deras allmänna syn på pedagogik börjar min analys där. Jag frågade 

även vilka kurser de tyckte att pedagogikämnet skulle satsa på, vilket presenteras därnäst.  

Analysen kommer sedan att beröra min syn på företagens behov av pedagoger. De kategorier 

som framträder där är baserade på de övriga intervjufrågorna, vilka handlade om organisation 

och verksamhet. 
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Respondenternas uppfattning av vad pedagogik är 

Respondenternas syn på vad pedagogik är kan uppdelas i tre kategorier; kommunikation, 

ledarskap och identitetslöst. 

Kommunikation 

Redan vid andra intervjun observerade jag att svaret på pedagogikfrågan i stort sett var det 

samma. Alla respondenter svarade i grund och botten samma sak: pedagogik handlar om 

kommunikation. R4 svarar direkt ”…det är väldigt mycket kommunikation…”, medan R1 

menar att det är ett sätt att ”…göra sig förstådd…”. R3 uttrycker det så här: ”… att en person 

kan förklara på ett vettigt sätt så att folk förstår… Eller rättare sagt – att folk ha’ begripit va’ 

man säger.”. I fyra av respondenternas fall framgår det tydligt att kommunikation handlar om 

att både förmedla ett budskap och att se till att det har tagits emot. Även den femte 

respondenten är inne på detta spår, men betonar förmedlandet av budskapet tydligast:  
…alltså ett sätt att förmedla nå’nting till nå’n annan. [paus] Och jag tror det är viktigt att vi 

tänker på att det behöver inte bara handla om… ord, men det kan va’ nå’n som läser bättre 

eller nå’n som ser, visuellt, bättre. (R5) 

Ledarskap 

R2 väljer att vidga begreppet pedagogik efter en stund och menar att det ”…är ledarskap. 

[paus] En del utav det.”. Även R1 funderar över kopplingen mellan pedagogik och ledarskap: 
Så jag tror också det här med pedagogik, det, det är… Det ligger mycket i ledar… rollen, 

då, och… Du har lite granna i det även där. Att man kan… ta folk på ett naturligt sätt då, 

och… enkelt och okomplicerat, då, och… att man kan vinna förtroende med det. (R1) 

Identitetslöst 
Några respondenter påtalade även att de hade svårt att veta vad pedagogik egentligen inne-

bär. R3, exempelvis, säger först att ”Ja, för mig… så säger det så lite, vad sån här pedagogik, 

då va’, är…”. R2, som funderat vidare efter sin första kommentar, tillägger att ”Pedagogik är 

ett hjälpämne, precis som många andra är.”.  

 

Respondenternas syn på vilka kurser inom pedagogik som bör hållas vid 
Karlstads universitet 

Frågan om vilka pedagogikkurser respondenterna efterlyser vid Karlstads universitet gav inte 

många svar, men två av respondenterna hade åtminstone några tankar kring detta. De svar jag 

fick av dem kan delas in i tre kategorier.  
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Korta kurser 

Om universitetet skulle vilja satsa på kurser som riktar sig till företag, menar R2 att det be-

höver vara: ”Korta intensiva kurser (…) för industrin, just nu i alla fall. För att som det är nu 

att, jag menar… folk med, med den övertiden och de, den pressen som är just nu, det… så är 

det liksom inte görligt…”.  

Praktisk inriktning 

R2 anser också att pedagogiken vid universitetet ”…är teoretisk. Den är väldigt teoretisk. 

Den är inte praktikorienterad för 5 öre! ”. R2 vill se pedagogiken som en ”…mer praktisk 

hantering i många ämnen.” och tycker att det ”Kanske vore bra om man anpassa den lite 

mera till arbetslivet!”.   

Kurser för ingenjörer 

R4 efterlyser någon typ av projektledningsutbildning med fokus på hur projekt kan vara 

”…upplagt helt pedagogiskt, så att säga.”, men tycker att denna i så fall ska ingå i någon 

ingenjörsutbildning. Även kunskap i vetenskapliga metoder, ”…hur nå’n har fått fram den 

här kunskapen…”, anser R4 behövs för ingenjörerna: ”… Hur dokumenteras kunskapen, så 

att det… Det tror jag är… ingenjörer behöver lära sig mer.”.  

 

Min uppfattning av företagens behov av pedagoger 

Intervjuerna började med att jag bad respondenterna berätta om företagens verksamhet och 

organisation. Jag följde sedan upp med frågor som behandlade olika områden vilka kan 

kopplas till teorier inom arbetslivspedagogik. Genom att analysera intervjuernas narrativ med 

avseende på vad som tyder på att företagen har behov av pedagoger, har jag kommit fram till 

följande kategorier: kompetensförsörjning, ledarskap, organisation och utvecklingsarbete, 

samt omvärldsförhållande. Flera av kategorierna går mer eller mindre in i varandra, men jag 

anser ändå att de går att skilja åt. Kategorierna visar följaktligen inom vilka områden, 

kopplade till arbetslivspedagogik, som jag anser mig se ett behov av pedagoger hos 

företagen.  

 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är en sammanfattande term för bland annat rekrytering, utbildning och 

avveckling av personal. Vid intervjutillfället stod ett företag inför neddragningar, ett annat 
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hade nyligen fullbordat en neddragning, medan ett tredje företag de senaste åren arbetat 

mycket med rekrytering. Alla undersökta företag anser sig dock arbeta med kompetens-

utveckling av personalen på olika sätt. Tre av respondenterna påtalar att de arbetar med 

kartläggning av personalens kompetenser för att kunna avgöra var det finns ”…kritiska 

kompetensbrister…” (R5). Det företag som haft neddragningar, men nu är på väg uppåt, har 

”…en hel del som släpar nu då naturligtvis, för det, vi har ju inte haft… lagt knappt några 

utbildningspengar på två år (…) Men nu ligger det ganska mycket pengar avdelat för det 

här…” (R1).  

 

Ett av företagen har arbetat fram ett speciellt system för att kartlägga personalens 

kompetenser där varje anställd ”…har ett startvärde… och sen så har man ett… current värde, 

alltså ett nuvärde, och så har man ett målvärde.”. Individens kompetens diskuteras i 

”…medarbetarsamtal…” och varje anställd har ett ”…individuellt utvecklingsprogram…” 

(R5). Ett annat företag har ett liknande system ”…där man, för det första går igenom varenda 

arbetsuppgift i detalj… och klassificerar in det här i 4 olika svårighetsgrader.”. När det är klart 

bedöms de anställda efter systemets gradskala och företaget kan sedan gå in och se ”…vad vi 

har för folk, och hur mycket dom kan, och behöver utbilda (…) Så att, så att på det sättet 

matcha, då… matchar vi våra, våra kunskapsdelar med… med… arbetsuppgifterna. (R3)”.  

 

Alla respondentföretagen har organisationsinterna utbildningar, exempelvis inom ledarskap. 

Utbildningarna kan vara på både koncern- och företagsnivå. Flera av respondenterna påtalar 

att de köper in utbildningar av konsultföretag, exempelvis har ett företag köpt ”…en projekt-

… ledarutbildning, som vi har tagit fram… eller håller på att ta fram, och så, tillsammans med 

ett konsultföretag.” (R4), ett annat företag har köpt ”…en ledarutveckling…” (R1). Att skicka 

personalen på vidareutbildning vid Karlstads universitet är dock inte intressant: 
Andrea: Men ni skulle aldrig kunna tänka er att köpa in den från universitetet… [avbruten] 

R3: Nej. 

Andrea: …om dom hade samma koncept? 

R3: Nej, nej. Utan vi behöver erfarna personer i så fall, som har jobba’ med det här, kanske 

i 10 års tid. Som har erfarenheter ifrån, från… Jag har jobbat med dom här frågorna i 

många år, och, och… man vet ju vilka som är bra och vilka som är dåliga. 

 

R1 och R2 har liknande inställning och hänvisar till de ”…111 konsulter…” (R2) som finns 

på marknaden. ”Vad är det som gör att jag skulle lyssna på en, en mossig lektor som aldrig 

har jobbat utanför högskolan?” (R2). 
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Rekrytering är ett annat sätt att få in ”…ny, färsk… kunskap…” (R5). En respondent, R3, 

påpekar att ”…när vi rekryterar chefer...” är företaget ”…väldigt noggranna.”. Respondenten 

talar också om att företaget använder ett konsultföretag ”…som gör… tester. Endagstester i 

princip. [paus] Både intelligenstester och (…) personlighetstester, och samarbetstester. Innan 

vi anställer folk.”. Att använda konsulter vid rekrytering är inte ovanligt bland företagen. En 

respondent ”…har jobbat mycket med rekryteringsbyråer, headhunters, et cetera.” (R2), en 

annan respondent menar att företagets personalavdelning är för liten för ”…att klara av 100% 

av anställningarna.” (R4). 

 

Ett av företagen har inte så många högutbildade som respondenten skulle önska: ”Vi har ju, 

vi har ju… väldigt låg kompetens totalt sett (…) Om jag nu uttrycker det så. Vi har ju väldigt 

lite civilingenjörer här, till exempel.” (R3). En annan respondent anser att ”…vi är väldigt 

tjänstemannatäta. Och utav dom tjänstemännen så är ungefär 60% hög- eller civilingenjörer. 

Så vi har… väldigt hög del… utav det.” (R2). Trots det har företaget ”…svårt att få tag på 

vissa typer utav mänskor, framförallt i produktion, då.”. R2 försöker dock ”…att tillvara ta, 

då, såna som vi vill ha kvar…” och ”…kör coachingprogram, då. Där vi försöker lyfta upp 

dom…”. 

 

Introduktionen anses som en viktig tid för den nyanställde, eller som R4 uttrycker det: 

”Introduktionen är den första delen i kompetensutvecklingen, egentligen.”. Denna 

introduktion är även viktig för företaget eftersom ”…ju varje företag har ju sina egenheter… 

Och… då måste du konvertera den här kunskapen … till företagets… värld. Så du måste lära 

om dom, lära upp dom igen.” (R2). Hur introduktionerna ser ut varierar och kan vara alltifrån 

ett ”…eget traineeprogram, som är 1 år.” (R3), till ett antal introduktionsdagar ”…som alla 

anställda går igenom när dom börjar här.” (R5). Ansvarig för introduktionen är personal-

avdelningen tillsammans med den nyanställdes chef, men det kan vara”…svårt att få 

cheferna faktiskt att, att, att, att ta det här ansvaret.” (R4).  

 

Även neddragningar kan anses vara ett sätt att stärka kompetensen i ett företag. Den 

respondent, vars företag är klar med en omorganisation, anser att företaget slutligen gått 

”…stärkta utav det. Vi behöll den kompetensen som vi så väl behövde ha, då.” (R1), men 

respondenten påpekar också att resan dit varit lång:  
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…2005, då, så varslade vi på turordningslistan, då, dom som var sist in (…) Vilket innebär 

att vi tappade väldigt kompetens där (…) Det här ställde till det… ganska rejält, då. Det har 

vi nog lidit av länge (…) Så att varslet i fjol, då, när vi var tvungna att ta bort ytterligare 35, 

det… Då gick vi in på respektive avdelning och så tittade vi rent på kompetens, då (…) Vi 

har ju ett krav på huvuddelen av personalen (…) Dom som inte klara detta utav någon 

orsak, dom var ju med på varsellistan. Så det varslet… vill jag väl påstå att det… nästan 

stärkte oss, då, i förhållande till det första som höll på att stjälpa oss. (R1) 

 

De som finns kvar på företaget är ”…väldigt medvetna om och bidrar i det här tänket att… 

försöka göra saker och ting smartare…” och ”…många här har ju mer än ett jobb, då (…) I 

och med slimningen, då…” (R1). Det företag som nu står inför neddragningar planerar att 

”…jobba mycket med teamutveckling, grupputveckling och den biten framöver. Att man lär 

sig jobba i grupp, och… vet vem, vad man behöver ta för initiativ och… hänsyn och respekt, 

och såna saker, då…”. Denna satsning sker i samband med att företaget bygger ett nytt 

kontrollrum för skiftoperatörerna, vilka numer ska sitta i en gemensam lokal under arbetet. 

 

Personal arbetar i grupper av olika anledningar. Det största av de studerade företagen har ett 

utvecklat rotationssystem i fabriken. Detta gör produktionen flexibel samtidigt som 

personalens kompetens stärks. Eftersom de olika momenten är ”…så pass komplexa…” är 

det maximala antal moment per individ sex stycken, vilket de ”…allra flesta kan…”. När nya 

modeller tas in i tillverkningen ”…finns en, en utbildning kopplad till det.” (R5). 

Utbildningar som är direkt kopplade till verksamheten förekommer även på de andra 

företagen. Respondenten R1 menar att ”…produktionsarbetet (…) är så pass speciellt…” att 

alla som anställs på företaget måste få ”…en del kompletteringsutbildning.”.   

 

Ledarskap 

Den andra kategorin som framträder tydligt bland narrativen är ledarskap. Under intervjuerna 

talades det mycket om ledarskap och det stöd företagens ledare får i sitt ledarskap. Ett av 

företagen har, för att stärka sina ledare, köpt in en kurs i ”…ledarutveckling… På VD, 

produktionsråd, ner till gruppledare och produktion…”, som ska ge vägledning i hur 

”…ligger ansvaret, vem gör vad, öh, hur kommunicerar man, vilka problem finns…” (R1). 

En respondent ”…skulle vilja utbilda cheferna i… ledarskap. I betydligt högre utsträckning 

än vad vi gör.” (R2), men säger sig inte ha hittat någon utbildning som passar.  
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Två av företagen har egna ledarskapsutbildningar inom koncernen. Ett av företagen har ett 

program med  
…nio olika moduler. (…) Där man lär sig allt ifrån… ja, titta på sig själv, då, naturligtvis, 

och sen egenskaper, och… vad ens medarbetare vill ha för egenskaper på en chef. Sen är 

det allt ifrån kommunikation… ledarskap, förändringsarbete, hur leder vi inom [företagets 

namn, min anmärkning] koncernen… Allt ifrån arbetsmiljö och… så lagar och avtal… ja! 

Det, det är ett stort utvecklingsprogram, kan man väl säga. (R3) 

  

Det andra företaget anpassar utbildningen till det ”…som är relevant just nu…” och har även 

ett lokalt ”…ledarutvecklingsprogram…” (R5). Samma företag har något som kallas verk-

samhetsutvecklingsledarutbildning, VU-ledarutbildning, som alla VU-ledare får gå. Dessa 

VU-ledare finns på alla nivåer i företaget och de ”…har ju blivit tillfrågade…” för att ”…vi 

har kanske… sett en potential, eller som vi vill kanske… stötta som ledare…” (R5). 

 

R3 reflekterar över internrekryterade ledare och anser att det ”…inte alltid är så bra, 

naturligtvis, att bli chef över sin egen… [tidigare kollega, min anmärkning]”. R1 däremot 

menar att ”…visar du dig va’ en ödmjuk, duktig ledare, så tror inte jag att det är nåt 

bekymmer, då, utan man finner sin, sina roller, då.”.  

 

För att arbeta med ledarskapsfrågor har ett av företagen något som de kallar för ledarforum, 

dit alla med personalansvar kallas. Dessa ledarforum ger personalansvariga en möjlighet att 

diskutera ”…ledarskap och ledarskapsfrågor.”. Ledarforumets funktion är ”…att man får lite 

påfyllning, att känna att man… ändå är ledare och har ett ledarskapsansvar, och… företaget 

tar ett samlat grepp om det…” (R4). Vid dessa tillfällen tar företaget även in ”…nå’n 

intressant föreläsare (…) Som föreläser i… ofta ledarskapsinriktat ämne, då.”. 

 

Ett annat företag, som för tillfället växer, funderar över att införa gruppledare för de olika 

arbetslagen eftersom detta saknas idag. ”…ute på banan, eller i produktionen, så är det 

produktionsledaren (…) som leder och fördelar arbete…” (R5). Respondenten menar att 

företagets expansion gjort det ohållbart ”…för en, en produktionsledare att hålla reda på (…) 

så pass många lag…”. Hur dessa gruppledare i så fall ska väljas är ännu inte helt bestämt.   

 

Det företag som håller på att omorganisera, har valt att satsa på ett nytt förhållande mellan 

ledare och medarbetare sedan det gamla visade sig otillräckligt. Respondenten berättar att 
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företaget har ändrat sin ledarstil: ”…vi har ju valt att koncentrera oss på dom som vill och… 

och så vidare. Det finns ingen anledning att… kämpa och stöna med såna som inte vill. (…) 

Det är ju den som surar som mår sämst…” (R3). Respondenten menar att detta förhållnings-

sätt har hjälpt företaget att komma vidare i förändringsarbetet.  

 

Organisation och utvecklingsarbete 

Företagens organisationer är uppbyggda på olika sätt och företagens utvecklingsarbete skiljer 

sig åt likaså. Tre av företagen har en så kallad matrisorganisation vilken enligt Granberg 

(2004) kännetecknas av att den är indelade i olika vertikala ansvarsområden, vilka korsas av 

olika horisontella funktionsområden. För företagen i de stora koncernerna leder detta till att 

den verkställande direktören, VD, inte finns i själva företaget utan är placerad någon 

annanstans. Det samma gäller även flera högre chefer. ”Det innebär också att, att… många 

som jobbar som chefer har ansvaret för ett område här, har… chef utanför nånstans i 

organisationen (…) som dom ska rapportera till.” (R4). Två av de företag som är uppbyggda 

som matrisorganisationer påpekade att detta medför vissa kommunikationsproblem. ”Risken 

med det är ju att du håller på dina egna stuprör, va’. Det är det. Och sen så, 

överbryggningen… är lite si och så.” uttryckte sig exempelvis R2, medan R4 erkände att 

”…det är ett bekymmer ibland…” eftersom ”…man vet inte vem man ska vända sig till.”.  

 

I de undersökta matrisorganisationerna är med andra ord inte ledarskapet alltid så tydligt. En 

av respondenterna påtalar företagets ledningsproblem och menar att det inte är någon ”…som 

tar det ansvaret… att ha perspektivet…” (R2). Respondenten önskar att organisations-

ledningen kunde enas tydligare bakom ”…direktiv (…) så är det, det här som vi ska jobba 

efter… Det här är visionerna, det här är målena…” (R2). R4 ser problemet med den lokala 

förankringen: ”Vi har väldigt få som så då, har [ortnamnet, min anmärkning] perspektiv på 

saker och ting…”. R5, som också arbetar inom en matrisorganisation, nämner dock inga 

ledningsproblem, vilket kan bero på att företaget valt en annan ledningsstrategi. I detta 

företag är ledarnas uppgifter just att se till att hela organisationen arbetar mot samma mål. 

Respondentens säger: ”Jag tror ju då… mycket på ett enhetligt, alltså, ledarskap. Det måste 

man ha för att kunna ge ett enhetligt svar, så att vi… alltså, går ut i vår organisation med 

samma budskap.” De två företag som har en traditionell organisation, med högsta ledningen i 

toppen och endast vertikala beslutsled, påtalar inte heller några sådana ledningsproblem.   
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Ett av de stora koncernföretagen arbetar utifrån en tillväxtstrategi på 10-15% per år. Detta 

har medfört ett flertal nyanställningar de senaste åren, vilket gjort att företaget fått 

”…växtvärk…”, som R2 uttrycker det. Detta har i sin tur lett till att det är ”…svårt att sätta 

processerna…” i organisationen. ”Allting handlar ju om att optimera. I det här jobbet, vilket 

det handlar om personalstyrkan eller budgeten eller… processerna, eller vad det nu är… Och 

då kan det vara bra (…) att ha en organisationskonsult.” (R2). Respondenten anser dock att 

”… den skulle inte va’ anställd!”, men det ”…skulle va’ nå’n som har 20 års erfarenhet (…) 

inne i bolaget…”.  

 

Ett annat sätt att samla personalen mot samma mål kan vara att göra som R1 berättar. 

Företaget anordnade, efter de senaste neddragningarna, en ”…så kallad kick-off, då, ganska 

snabbt efter dom sista lämnat oss, då. För att försöka knyta ihop säcken, då. (...) Vi hade en… 

inspiratör med och… försökte göra en nystart, då.”.  Ett annat företag arbetar mycket med att 

både  
…bevara den kultur som finns. För det, det är ju, till stora delar är det ju mycket positivt 

med den kulturen vi har, så att säga. Vi… tillverk, vi är ju väldigt tillverkande, tillverkande 

företag, så. Många här är inställda på… själva produkten, att få den så bra kvalitativt som 

möjligt. Tillverka den, förfina den och… så vidare… (R4), 

 

men företaget arbetar även med att ”…få in andra… saker här, då, som, som… vi inte är så 

bra på, kan man väl säga, då va’.” (R4). En sådan sak är exempelvis affärskulturen.  

 

Information till personal framstår hos några respondenter som en viktig del för att 

organisationen ska fungera. R5 medger att ”information är svårt!” för alla organisationer, 

men menar att företaget jobbar mycket med att se till att alla anställda ska få tillgång till den 

information de behöver. Företaget har bland annat en ”…informatör anställd…” och 

använder ”…intranät mycket, med information…”. Respondenten visar även några företagets 

olika informationskanaler efter intervjuns slut. Även R4 påtalar informationens betydelse och 

talar om att ”… vi har en personaltidning, till exempel…”.  

 

Två av respondenterna, som arbetat med neddragningar, påpekar vikten av samarbete och 

kommunikation i samband med att de berättar hur förändringsarbete genomförs: ”…efter 

varje sittning så gick det ut en, en information på tavlan direkt. (…) Och det slutar mötet 

med, med, med vad, vad informerar vi om nu… För att, för att få bort frågetecken, då…” 
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(R1). Företaget tryckte på ”…en ömsesidig förståelse…” och respondenten ansåg att ”…att 

informationen ut, då. Den är viktig. Väldigt viktig.”, men insåg också ”…att du har alltid 

några som inte har fått nog med information…”. Det andra företaget, som är mitt uppe i 

omorganisationen, har använt sig av produktionschefen ”…som har pratat mycket om, om 

dom här… delarna.” och på så sätt fått personalen att förstå situationen. Detta har enligt 

respondenten skett ”…genom information och dialog, och så vidare. Det här har ju… under 

ett par års tid, kan man väl säga, växt fram.”. Den omorganisation som sker på företaget 

anses handla om ”…effektivitet. (…) Tidigare hade vi ju bara en operatör som körde 

[produktens namn, min anmärkning]. (…) Nu vill vi att han ska köra, även andra processer 

då.” (R3).  

   

Respondenten från företaget som under de senaste åren på grund av omorganisation 

genomfört neddragningar i två omgångar, känner att de anställda idag har ”…målet ganska 

klart för sig. Sen är det bara frågan om hur vi ska komma dit, då.” (R1). En av de vägar som 

ledningen valt är ”…ett så kallat lean-projekt…” där tanken är att ”…försöka att få igång en 

dialog, då, med… inom respektive arbetsgrupp, då, för att se vad kan vi göra och bidra 

med… Och att folk kanske, då, börjar att reagera, då, på sånt som man upplever är onödigt.” 

(R1). Ett annat företag har satsat på en annan typ av verksamhetsutveckling:  
…alla anställda ingår i en VU-grupp [verksamhetsutvecklingsgrupp, min anmärkning]. 

[paus] Stöd till den här organisationen är dom här internkonsulterna (…) som stöder vissa 

delar av organisationen, då, eller som ansvarar för ett område… Sen har vi, på den andra 

sidan, så har vi vad vi kallar för en pelarorganisation. Det vill säga tvärfunktionella team 

(…) som jobbar med utveckling av logistik, kvalitet… säkerhet och miljö, och så vidare. Så 

alla dom teamen som vi har ute i vår fabrik… dom ansvarar, allihopa, på ett eller annat sätt 

att förbättra verksamheten. (…) Kopplat till vår VU-kultur (...) så är det också så i den här 

organisationen, så säger vi så här att… Var åttonde, ungefär var åttonde månad, så (…) 

sätter [vi, min anmärkning] ner… liksom målen och… visionen för verksamheten, då. (R5) 

 

För att få detta arbete att fungera ”…stänger… produktionen… en timme var fjortonde dag. 

Just för att jobba med VU…” (R5).  

 

Omvärldsförhållande 

Ett företags organisation är idag nära förbundet med dess omvärldsförhållande. De undersöka 

företagen arbetar på olika sätt för att leva upp till de krav som omvärlden ställer på deras 
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produktion. Att omvärlden styr produktionen i företagen framgår vid flera intervjuer. 

Företagen är så pass specialiserade att de ”…är, så att säga, mer i händerna på kunderna…” 

som R1 uttrycker det. Ett företag har en tillverkning där varje produkt är ”…unik…” och kan 

med andra ord ”…aldrig bli nå’n… sån där standardleverantör av nå’nting…” (R4). En annan 

respondent menar att ”Vad det handlar om för oss, det är att titta på… att tillverka 

[produktens namn, min anmärkning]. Med så bra kvalitet som möjligt, och i rätt tid. Det är ju 

det det handlar om.” (R3). Företaget har personal med uppgift att studera marknaden ”…så 

att vi… vet vad vi tjänar pengar på och inte tjänar pengar på, och så vidare.” (R3). Även det 

företag som inte ingår i någon stor koncern har arbetat med ”…marknadsundersökningar, 

då… av både befintliga kunder (…) Sen… har man väl, då, gjort också bedömningar av vilka 

kunder man ska gå mot, då…” (R1). 

 

När företagen har bestämt sig för hur de ska förhålla sig till den omgivande marknaden 

återstår arbetat med att få personalen att arbeta i en bestämd riktning. Ett sätt att verka för att 

få personalen att arbeta åt samma håll är att tydliggöra företagens strategier och mål. Ett av 

företagen lägger, enligt respondenten, ned mycket tid på detta. Var åttonde månad utarbetar 

platschefen nya mål och sedan  
…förmedlar han den ut till alla ledare. Eller till avdelningsledarna, då. Som sen går ut till 

sina organisationer, gör samma sak där. (…) Och målsättningen är ju att nå ut… till alla 

medarbetare. (…) Och då håller vi på i 2-3 veckor… med seminarier på all personal, mer 

eller mindre varje dag. Då ska man nå… alla skift, alltså, all personal ska få samma 

budskap. (R5) 

 

Respondenten R3 har en annan syn på strategier och ledningsarbete: ”…vi finner ingen 

anledning att sätta upp stora, fina affischer, om, om vision och affärsidéer och sånt där… 

Nej, utan det är ju oftast bara papp, papper i en pärm. Som blir stående, då, va…” Företaget 

har istället satsat på ”…ett ledningssystem som vi jobbar utifrån. … Som, som är… ja, 

certifierat då! (…) Verksamhetsidéer, och såna där saker, allt finns i ledningssystemet.”. Det 

sätts även upp ”…konkreta mål…” som följs upp ”… var tredje månad.” (R3).  
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5. Diskussion och slutsats 
Detta kapitel börjar med en kort beskrivning av min egen uppfattning av vad arbetslivs-

pedagogik innebär. Detta för att tydliggöra, för både mig själv och för läsaren, vilka mina 

utgångspunkter varit. Sedan följer själva diskussionen som tar upp studiens mest fram-

trädande resultat. Efter det försöker jag besvara undersökningsfrågan, samt dra några 

slutsatser. Slutligen följer en reflektion över några av de faktorer som kan ha påverkat 

analysens resultat, och kapitlet avrundas med förslag till fortsatta studier.   

 

Min syn på arbetslivspedagogik  

Min uppfattning av hur pedagogik kommer till användning i arbetslivet är starkt påverkat av 

de teorier som jag träffat på under mina studier i pedagogik, men den påverkas även av de 

erfarenheter jag har från mitt arbetsliv.  

 

Det första jag tänker på när någon talar om arbetslivspedagogik är det informella lärande som 

sker i tysthet. Alla dessa kunskaper som personer tillskansat sig genom erfarenheter, när de 

”vanliga” tillvägagångssätten inte fungerat. Dessa kunskaper kan ibland vara svåra att sätta 

ord på och blir därmed svåra att berätta om för andra. För att underlätta både kunskapsutbyte 

och informellt lärande är det viktigt med en arbetsplatskultur som tillåter utveckling, samt ett 

ledarskap som uppmuntrar detta. Det lärande som sker i en organisation är grunden för ut-

veckling, både för individen och för organisationen. Det är helt enkelt en del av kompetens-

utvecklingen.  

 

För att kunna anpassa kompetens och organisation behöver företagen vara lyhörda för om-

världens förväntningar och krav. Även detta ligger inom det pedagogiska området enär det 

gäller att möjliggöra korrekta tolkningar av den information som finns att tillgå. Dessa 

tolkningar bör även omformuleras på ett sådant sätt att övrig personal kan ta dem till sig. 

Pedagogiken är här även kopplad till det sätt på vilket informationen framförs. Det gäller att 

finna olika uttryck för att presentera samma sak så att alla, oavsett behov, kan ta till sig det 

budskap som ämnas gå fram, och det gäller också att se till att så har skett. Detta handlar om 

kommunikation som ett redskap för att vidarebefordra kunskap, vilket är en del i lärandet. 
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Diskussion  

Synen på pedagogik hos de värmländska industriföretagen verkar vara uniform. 

Respondenterna svarar enhälligt att pedagogik handlar om kommunikation. Detta trots att 

varje intervju berört flera olika pedagogiska aspekter. Anledningen till denna koppling till 

kommunikation kan naturligtvis variera, men frågan är om det inte hör samman med hur 

skolan tidigare förmedlade kunskap genom envägskommunikation. Kommunikation i 

pedagogisk mening handlar om ett utbyte av kunskaper, inte bara att en person försöker lära 

någon annan. De exempel på kommunikation som respondenterna beskrivit under intervjuerna 

har mest handlat om envägskommunikation i form av information, men som svar på frågan 

om vad pedagogik är menar de ändå att det handlar om tvåvägskommunikation. Ett företag 

har dock ett ledarforum, vilket är ett exempel på hur gruppreflektion i dialogform kan ut-

formas. Ett annat företag har avsatt en bestämd tid där alla medarbetare, indelade i grupper, 

ska diskutera företagets verksamhet.  

    

Dixon (i Granberg och Ohlsson, 2004) förespråkar dialogen som ett sätta att använda 

reflektion till någonting kreativt. För att dra lärdom av sina erfarenheter behöver människan 

tid att fundera över sin situation. Att reflektera i grupp är ett ypperligt exempel på tvåvägs-

kommunikation, vilken kan leda till nya insikter. Att skapa förutsättningar för dialog, 

exempelvis genom att samla flera medarbetare i en lokal eller att avsätta särskild tid, som två 

av respondentföretagen gjort, är ett sätt att möjliggöra för personalen att exempelvis arbeta 

fram nya, gemensamma arbetssätt eller lösa uppkomna problem. Detta arbetssätt kan med rätt 

förutsättningar leda till den ”djupare” förståelse som Argyris och Schön förespråkar (i 

Granberg och Ohlsson, 2004).  

 

Respondenterna hade inga direkta önskemål vad gäller kurser i pedagogik vid Karlstads 

universitet. De kommentarer om kurser som jag fick, kan i stort sammanfattas med att de bör 

anpassas till näringslivets efterfrågan. Det som ändå är intressant i sammanhanget är att 

respondenterna under intervjuerna påtalar sina inköp av kurser från konsultföretag, och att de 

säger att de inte kan tänka sig att nyttja liknande kurser vid universitetet. Om de ändå inte är 

intresserade av universitetets kursutbud borde det inte finnas någon anledning för universitetet 

att anpassa utbudet mot näringslivets efterfrågan. Ändå anser respondenterna att kurserna bör 

anpassas så att studenterna blir anställningsbara, eftersom de vill att universitetet ska förse 
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dem med utexaminerade studenter med relevanta kunskaper. Den redan anställda personalen 

däremot vidareutvecklas hellre med hjälp av konsultföretag eller på andra sätt.   

 

Det som framgår tydligast under intervjuerna är hur företagen förlitar sig på konsulter.  

Vid rekryteringsförfarandet använder sig flera av företagen av konsulter eftersom de inte 

själva har tillräckliga resurser, och vid vidareutbildning av personalen köps också tjänsterna 

in. Med andra ord är stora delar av företagens kompetensförsörjning i händerna på tillfälligt 

anlitade personer, utan rötter i företagen. Även eventuella organisationsproblem förväntas 

kunna lösas med hjälp av konsulter. Företagen verkar inte se anställning som något alternativ 

eftersom behovet som konsulten fyller endast är temporärt.   

 

Företags kompetensförsörjning, vilket är det område där konsulterna anlitas mest av 

respondentföretagen, anses av Anttila (2001) och Hansson (2005) vara grunden för 

organisationens utveckling och överlevnad. Kartläggning av företagens nuvarande 

kompetenser ger, tillsammans med uppsatta mål, information om vilken typ av kompetens 

som företaget behöver mer av. Enligt respondenterna arbetar tre av respondentföretagen med 

kompetenskartläggning. Detta görs för att tydligare kunna avgöra vilka kompetensbrister som 

finns inom organisationen. Kartläggningen är, som Anttila (2001) och Hansson (2005) 

påpekar, ett sätt att avgöra vilka utbildningsinsatser, rekryteringar och avvecklingar som 

företagen står inför. Det förefaller som att alla respondentföretag använder sig av rekrytering 

för att förvärva specifika kompetenser och utbildning när de söker mer generella kompetenser. 

Åtminstone ett företag har åberopat personalens kompetenser vid genomförandet av en 

neddragning.  

 

Alla respondentföretag ger uttryck för att deras verksamhet i allra högsta grad påverkas av 

omvärldens krav och förväntningar. Företagen försöker bedöma hur framtida efterfrågan 

kommer att se ut, samt hur de ska bemöta denna. Hultman (2004) och Nilsson (2004) påpekar 

i detta sammanhang att det är viktigt för företagen att, med hjälp av sina ledare, se till att de 

anställda får förståelse för och följer med i de förändringar som görs. Företagen har arbetat 

med detta på olika sätt; ett företag har bestämt att alla anställda ska hjälpa till med 

verksamhetsutveckling, medan ett annat företag har bestämt sig för att enbart satsa på de 

personer som är positiva till de framtida förändringarna och ignorera personer som inte vill 

samarbeta. Att ignorera anställda, oavsett vilken anledningen som ligger bakom beslutet, är 
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inget som varken Hultman (2004) eller Nilsson (2004) skulle rekommendera. De förespråkar 

ett ledarskap som arbetar för ökad förståelse för alla parter.     

 

Respondentföretagen arbetar mycket med ledarskapsutveckling på olika sätt. Företagens 

ledare får utbildning och stöd i sitt ledarskap, och de personer som anses ha ledartalang 

uppmuntras. Stockfelt (1988) belyser ledarnas roll som pedagoger, att deras uppgift mer och 

mer handlar om att uppmuntra personalen att utveckla sig själva och företaget. I de be-

skrivningar av ledarskapet som respondenterna ger framgår dock inte detta särskilt tydligt. För 

dem handlar ledarskapet mer om att visa vägen och fördela ansvar. Ledarna ska även ansvara 

för att informera personalen om omvärldens krav och hur företaget har tänkt möta dessa. Till 

viss del ska ledarna ansvara för att medarbetarna utvecklar sin kompetens, men då framför allt 

genom att undersöka möjligheterna för vidareutbildning av enskilda personer genom kurser. 

De enda tillfällen under intervjuerna där arbetsplatslärande nämns är i samband med 

introduktion och upplärning. Att ledaren, som Döös (2001) menar, även bör uppmärksamma 

sina medarbetares insatser i det dagliga arbetet verkar ha glömts bort. Likaså tyder 

resonemangen kring optimering av produktion och organisation på att företagen inte ser 

någon koppling mellan informellt lärande och organisationsutveckling.  

 

Att arbeta med mål och strategier är inte helt enkelt för alla företag. De stora koncern-

företagen styrs inte från den lokala fabriken, utan måste anpassa sig till koncernens behov och 

krav. Ofta, men inte alltid, måste de även anpassa sina strategier efter koncernens strategier. 

Detta gör att företagen får lita på koncernens förslag till förändringar, vilka kanske bygger på 

omvärldsanalyser som gäller för hela koncernen och inte bara för det enskilda företaget. 

Oavsett hur företagets organisation är uppbyggd visar respondenterna en tydlig medvetenhet 

om att företagens överlevnad beror på hur ledningen lyckas genomföra bestämda strategier 

och nå uppsatta mål. Att det finns konkurrens mellan företagen i de stora koncernerna framgår 

tydligt hos alla koncernföretag utom ett. Konkurrensen påtalas mest av respondenterna i 

matrisorganisationerna. Det koncernföretag som inte verkar utsättas för någon större 

konkurrens från företag inom den egna koncernen har också en matrisorganisation, men de 

problem som de andra företagens respondenter påtalar förefaller inte finnas där. Företaget 

verkar ha byggt upp en organisation med ett tydligt ledarskap, där målet är att alla anställda 

ska få samma information och känna delaktighet. Detta ligger mycket nära det Senge (1994) 

beskriver som grunden för en lärande organisation. Företaget har valt att se helheten samtidigt 
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som varje del betonas. Detta tänkande verkar däremot saknas, i olika grad, hos de andra 

respondentföretagen.   

 

Slutsats 

Det jag tycker mig tydligast kunna se hos respondentföretagen är att de inte riktigt förstår vad 

en pedagog skulle kunna arbeta med inom organisationen, vilket även bekräftas av 

respondenterna själva. Respondenterna har en vag aning om att pedagogik handlar om 

kommunikation, men så mycket mer kan de inte säga om ämnet. Vad som lärs ut vid 

Karlstads universitet inom ämnet pedagogik vet de inte, och de är inte nämnvärt intresserade 

av kurserna där. För att ändra på detta tror jag att pedagogikämnet vid universitetet behöver 

tydliggöras för en bredare publik.   

 

Respondenterna har berättat om flera goda exempel där den pedagogiska tanken lyser igenom 

i företagen, till exempel ledarforum och verksamhetsutvecklingsgrupper, men de har även 

berättat om tillfällen där den pedagogiska tanken tydligt saknats. Matrisorganisationernas 

kommunikations- och ledarskapsproblem är exempel på detta.  

 

De företag jag studerat har enligt värmländska mått relativt många anställda vilka tillhanda-

håller en mängd olika kompetenser. Tyvärr uppmärksammas inte kompetensen så ofta i det 

dagliga arbetet och de möjligheter som finns för de anställda att fördjupa eller utveckla nya 

kompetenser är begränsade. Företagens ledare är fortfarande inställda på att leda och fördela 

arbetet, inte på att uppmuntra personalen att utveckla sig själva och företaget. 

 

Så för att besvara min fråga: Vilket behov av pedagoger kan tänkas finnas hos industriföretag 

i glesbygdskommuner i Värmlands län?  

 

Jag anser att det finns ett behov av pedagoger hos industriföretagen i Värmlands län, men att 

behovet behöver synliggöras. Att anlita konsulter så fort företagen behöver hjälp med 

organisationsutveckling, kompetensförsörjning eller ledarskapsfrågor kan vara en lösning på 

kort sikt, men omvärldsanpassningen gör att behovet återkommer. I längden borde företagen 

därmed tjäna på att ha en anställd organisationspedagog, som kontinuerligt kan arbeta med 

dessa, och andra, pedagogiska frågor.  
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Trots det påtagliga behovet av pedagoger i företagen finns det inget intresse för vare sig 

pedagogikstudenter eller kurser inom pedagogik från respondenternas sida. Anledningen till 

detta förefaller vara det faktum att företagen inte vet vad en pedagogikstudent har för 

kunskaper och att de även när de fått veta detta anser att kunskapen är för allmän för att kunna 

appliceras på ett företag. Respondenterna anser att det behövs en tydligare inriktning än 

pedagogik för att studenten ska kunna bli anställningsbar. Kurser inom pedagogik för de 

anställda intresserar inte heller, eftersom de anser att universitetslärarna inte har den 

erfarenhet som krävs för att kunna applicera teorierna på företagen.   

 

Studien visar alltså att företagen själva inte anser sig ha något behov av pedagoger, men att de 

ändå påtalar ett sådant behov i sina beskrivningar av företagens arbete med bland annat 

kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling.  

 

Påverkande faktorer 

Förutom min egen roll som intervjuare, vilket tydligt påverkat både vad som sagts under 

intervjuerna och hur detta bearbetats under intervjuerna, så har mina tankar kring pedagogik 

även lyst igenom under analysarbetet. Som Robertson (2005) tydligt påpekar är det lätt att ”se 

det man vill se”, vilket kanske inte alltid stämmer överens med vad som faktiskt finns. För att 

tydliggöra min egen position har jag valt att beskriva min syn på arbetslivspedagogik så att 

läsaren ska få tillgång till eventuellt underliggande påverkansfaktorer. Under studiens gång 

har jag diskuterat det som kommit fram under intervjuerna med min handledare och mina 

studiekamrater, samt i viss mån med mina respondenter för att få förtydliganden gjorda. Det 

slutliga resultatet har dock inte respondenterna fått ta del av innan, eftersom jag inte vill att 

deras eventuella kommentarer ska påverka slutprodukten.   

 

På grund av studiens begränsning har det inte funnits utrymme för att göra vidare teoretiska 

studier inom arbetslivspedagogik efter det att intervjuerna genomförts. Begränsningen har 

även omöjliggjort uppföljande intervjuer med respondenterna. Med mer tid till förfogande 

hade detta varit intressant.  

 

Eftersom jag lovat respondenterna konfidentialitet kan inte intervjuerna lämnas ut i sin helhet. 

Detta påverkar givetvis möjligheterna för läsaren att kontrollera mina tolkningar, vilket jag är 

medveten om. Analysen innehåller därför många citat, så att respondenternas faktiska ord ska 



Kapitel 5 – Diskussion och slutsats 

   38 

framgå tydligt. Tanken är att detta ska underlätta läsarens bedömning av studiens resultat. För 

att stärka studiens relevans har jag valt att så tydligt som möjligt beskriva mitt tillvägagångs-

sätt. Uppdelningen i analysen mellan respondenternas perspektiv och mitt perspektiv på 

behovet av pedagoger, samt indelningen i kategorier, är gjord för att underlätta för läsaren att 

följa mitt resonemang. Min förhoppning är att det jag tycker mig se ska framgår tydligt 

genom denna uppdelning. I diskussionen har jag sedan valt ut det som jag anser framträder 

mest i analysen, och jämför mina iakttagelser med teorierna om arbetslivspedagogik.  

 

Vad gäller mina respondenter så har även de påverkat resultatet på ett kanske inte helt 

uppenbart sätt. Jag har valt att intervjua dem i deras roller som personalansvariga och inte 

som privatpersoner. Detta kan ha påverkat hur de valt att svara på intervjufrågorna. De har 

trots allt representerat ett företag, där de valt att arbeta, och intervjuerna har genomförts på 

deras kontor. Det kan vara så att intervjuerna fallit annorlunda ut ifall jag valt att intervjua 

respondenterna som privatpersoner emedan en persons privata åsikter kan skilja sig från den 

hållning som företaget förväntar att deras representant ska förevisa, men eftersom jag i denna 

studie ämnat undersöka företagsrepresentanternas syn på pedagoger är deras privata åsikter, i 

de fall dessa skiljer sig från företagets hållning, ovidkommande. Det finns dock inga garantier 

för att respondenterna uttryckt företagets hållning, utan svaren kan lika gärna spegla deras 

privata åsikter. Detta är dock svårt att kontrollera och jag har valt att förutsätta att det är 

företagens hållning de presenterar, när inget annat antytts.   

 

Fortsatta studier 

Det har varit intressant att intervjua representanter för det värmländska näringslivet om deras 

syn på pedagogik, studenter och Karlstads universitet. Min studie har varit begränsad till att 

intervjua fem representanter för fem industriföretag, men det vore intressant att undersöka hur 

andra delar av näringslivet eller den offentliga sektorn ser på ämnet pedagogik. Vidare kan 

undersökningar om hur näringslivet uppfattar andra ämnen vid Karlstads universitet 

rekommenderas.   

 

Det skulle också vara intressant att göra observationer på de undersökta företagen för att se 

huruvida respondenternas syn på företagets verksamhet överensstämmer med det som en 

utomstående observatör uppfattar sker. Att intervjua flera anställda på företagen kan också 
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leda till intressanta jämförelser mellan vad personer med olika befattningar har för 

uppfattningar om pedagogik och företagens behov därav.   

 

Själv kan jag tänka mig att utöka studien av arbetslivspedagogisk teori och göra fler längre, 

mer djupgående intervjuer för att på så vis få fler narrativ att analysera, och på så vis kunna 

skapa en tydligare bild av de Värmländska industriföretagens behov av pedagoger. 
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Bilaga I  
 
Intervjuguide 
 

1. Beskriv företaget. Vad gör ni? Hur? Varför? Både produkt och organisation. 

2. Vad har ni för kompetenser inom företaget? 

3. Vad behöver/saknar ni för kompetenser? 

4. Hur vet ni vilka kompetenser ni behöver? 

5. Hur arbetar ni med nyanställda? Hur får ni in dem i företaget? Upplärning? 

6. Vid organisationsutveckling/förändring, hur gör ni då? Företagsvisioner? 

7. (Hur) arbetar ni med ledarskap? 

8. (Hur) arbetar ni med utveckling av individer, grupper, organisation? 

9. Hur löser ni ”samarbetsproblem”? 

10. (Hur) planeras lärande? 

11. Uppmärksammas informellt lärande? 

12. (Hur) arbetar ni med arbetsplatskulturen? 

13. Hur vet ni vilken produkt som kommer att efterfrågas? 

14. Hur ser kontakten med KAU ut? 

15. Vilken syn har ni på nyutexaminerade studenter? 

16. Vad är pedagogik? 

17. Skulle ni kunna hitta en plats i ert företag för en pedagogikstudent? 

18. Vilka kurser anser ni att KAU bör hålla? Pedagogikämnet vid KAU bör hålla? 

19. Skulle ni kunna tänka er att skicka någon av era anställda på en utbildning inom 

pedagogik?  

20. Hur vill ni att kurser ska genomföras? 


