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SAMMANFATTNING 

Denna studie är utförd på uppdrag av Saab i Järfälla. Utbildarna från underdivisionen Com-

bat Systems som är en del av divisionen C2S (Command and Control Systems) ansåg att de 

behövde hjälp för att kunna reducera de utmaningar som utbildarna upplever i kundutbild-

ningen.  

Syftet med denna studie är att kartlägga svårigheterna i utmaningarna som utbildarna upple-

ver i kundutbildningen samt att analysera på vilket sätt dessa utmaningar skulle kunna redu-

ceras. Fokus ligger på företagskultur, pedagogisk kompetens, och sakkunskap. Utvecklingen 

av kompetens för den enskilde utbildaren och organisationen diskuteras och betydelsen av att 

organisationen använder rätt kompetenser kartläggs. Företagskultur diskuteras och teorier 

om vad en organisation kan göra för att stärka sin kultur för att kunna utveckla kundutbild-

ningen vidare, presenteras. 

Ett kvalitativt tillvägagångssätt används för att samla in data till studien i form av fokusgrupp-

sintervjuer.  En tematisk analysmetod används för att bearbeta data från intervjuerna. De 

koder och teman som används i den tematiska analysen är kopplade till den presenterade 

teorin.   

Resultatet påvisar att de olika utmanande situationerna som utbildarna säger sig uppleva på-

verkar varandra och influerar hela organisationen. Ett exempel på vad Saab skulle kunna göra 

för att reducera de utmaningarna som uppstår presenteras och diskuteras utifrån resultatet 

av denna studie. Det mest framstående som Saab skulle kunna göra för att reducera svårig-

heterna som uppstår, utifrån denna studie, är: förbättra kommunikationen, samarbeta och 

försöka skapa en stark företagskultur.  

Nyckelord: Vuxenlärande, Sakkunskap, Kultur, Attityder. 
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ABSTRACT 

This study is conducted as an assignment from Saab in Järfälla, Sweden. Saab wanted help to 

reduce the challenges in the customer training since the instructors had expressed they 

needed help to improve it. The purpose of this study is to map the challenging situations that 

an instructor at Saab can experience during the customer training, and analyse how the chal-

lenges could be reduced. The main focus is put on organisational culture, pedagogic compe-

tence, and specialist knowledge.  

The theoretical background describes the following theories: adult teaching, competence, and 

organisational culture. The development of the competence is discussed and the importance 

of how to use the right competence is stated. The organisational culture is discussed and what 

an organisation can do in order to strengthen the culture is presented. Theories for adult 

teaching are also presented.  

A qualitative approach, in the form of focus group interviews, are used to collect data. Four 

focus group interviews are analysed using thematic analysis where the different themes and 

codes are found using the theory.  

The results indicate that the different challenges that the instructors are facing in the cus-

tomer training are linked and that they influence the organisation as a whole. An example of 

what Saab could do in order to reduce the challenges in the customer training is presented 

and discussed based on relevant theories. The things that Saab may do to reduce the chal-

lenges, according to this study, are: improve the communication, work as a team and try to 

create a strong organisational culture. 

Keywords: Adult teaching, Specialist knowledge, Culture, Attitudes.  
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DEFINITIONER, BENÄMNINGAR OCH FÖRKORTNINGAR 

I den här delen definieras några av koncepten som används frekvent i detta arbete. Några 

av definitionerna är förkortningar som förklaras.  

 

3L modellen = Haglund och Ögårds modell för en kompetensutvecklande miljö, där 3L står 

för LivsLångt Lärande.  

C4I= Command, Control, Communications, Computers, and Intelligence.  

C2S = Command and Control Systems.  

CEROS = CElsius tech Radar and Optronic Site. 

CMS= Combat Management Systems. 

Företagskultur = Hur organisationen tänker, känner och reagerar. 

Kultur= Mönster för tänkande, känslor och reaktioner. 

Kundutbildning = Utbildning i arbetsrelaterade situationer. 

Organisation = Alla personer från affärsområdet Surveillance som är involverade i kundut-

bildningen.   

Pedagogisk kompetens = Kunskap om pedagogik. 

Saab C2S= Saab-divisionen som innehåller både Combat Systems och C4I solutions.  

Saab Surveillance= Affärsområdet där Saab C2S ingår. 

Sakkunskap = Kunskap om systemen. 

U.1 – U.12= Utbildare ett – Utbildare tolv. 

Vuxenlärande = När både elev och lärare är vuxna. 
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1 INTRODUKTION 

I detta kapitel förklaras bakgrunden till studien och även författarens intresse för området. Organi-

sationen Saab beskrivs tillsammans med hur deras kundutbildning har utvecklats under åren.  

Denna studie tog sin början under en brunch i Västra Skogen en lördag i maj, 2017. Jag och 

två av mina studentkollegor, Malin och Emma, njöt av vårsolen. Som så många gånger förut 

diskuterade vi pedagogik och den här förmiddagen diskuterade vi hur pedagogiken skiljer sig 

i en skolmiljö och i en jobbmiljö. Emma jobbar som en managementkonsult och Malin som 

utbildare i kundutbildningen på Saab C2S (Command and Control Systems). Under samtalet 

framkom att de utmaningar som Malin och Emma upplever i arbetslivet var väldigt lika men 

samtidigt väldigt olika de utmaningarna som uppstår i skolrelaterad undervisning.  

Men det måste finnas så många saker som vi kan göra på ett annat 

sätt.  (Malin) 

Som en start på denna studie bokades ett möte med Malin och tre av hennes kollegor på Saab 

för att diskutera vad studien skulle kunna tillföra till kundutbildningen på Saab. Utvecklingen 

av kundutbildningen har inte uppfyllt de önskade kraven och det i sin tur har lett till att Saab 

söker sätt att kunna utveckla kundutbildningen.   

Jag har alltid varit intresserad av teknik. Min pappa försökte alltid få mig intresserad av bilar, 

snöskotrar och andra fordon. Problemet var att intresset inte låg i vad fordonet gjorde utan 

hur det fungerade. Min mamma har alltid bejakat mitt intresse för lärande. Jag kommer ihåg 

när hon föreslog att jag skulle göra min praovecka i en klass 3. Det var den näst bästa veckan, 

i mitt då 14 åriga liv.  

Några år senare när jag hittade utbildningen Civilingenjör och Lärare på KTH och insåg att 

jag skulle kunna kombinera mitt teknikintresse med mitt intresse för lärande så kände jag att 

jag hade hittat hem.  

Kombinationen av teknik och lärande visade sig dock vara svårare än först anat. Under tiden 

på KTH har jag erfarit att de två områdena är väldigt olika till sin natur men också hur de lärs 

ut. Med detta som bakgrund påbörjades denna studie på Saab, ett högteknologiskt företag i 

behov av att förmedla kunskap från sina ingenjörer till sina kunder så att kundutbildningen 

ger möjlighet till kunskapsutbyte både mellan deltagarna i kundutbildningen men också mel-

lan anställda.   

För att upprätthålla tidsramarna för denna studie behövde en avgränsning av arbetets storlek 

göras. Uppdragsgivaren Saab antydde att det var tre områden som de ansåg att de förväntade 

utmaningarna borde vara mest tydliga inom. Dessa tre områden var: pedagogisk kompetens, 

sakkunskap, och kultur. Uppdragsgivarna ansåg att dessa tre områden var något som de själva 

hade upplevt som utmanande och uppmanade att denna studie borde genomföras med den 

avgränsningen.  

Utöver de valda områdena diskuterades även elevernas sakkunskap och undervisningsmateri-

alet som potentiella intressanta områden. För att studien inte skulle växa för mycket valdes 

enbart de tre områdena ovan ut med bakgrund av att de ansågs vara mest prominenta.  

1.1 FÖRETAGET SAAB  
Saab grundades år 1937 efter att den svenska staten annonserat att Sverige behövde förbättra 

sitt försvar mot utländska hot (Saab, 2017). Från början var Saabs uppgift att bygga stridsplan 

men över decennierna har Saab vuxit och är idag ett av Sveriges största exportföretag. Med 
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denna tillväxt har även Saabs produktkatalog utökats och idag utvecklar och tillverkar Saab 

produkter för luft såväl som land och hav.  

Saab är ett globalt företag med kontor över hela världen. Denna studie har utförts på Saabs 

kontor i Järfälla på underdivisionen Saab Combat Systems.   

Saab Combat Systems producerar och utvecklar huvudsakligen olika ledningssystem för den 
marina kunden. Dessa system kallas 9LV och består av fyra olika typer av lösningar för led-
ningssystem vilka har de engelska namnen: (Saab, 2013) 

 Fire Control Systems (FCS) 

o Fire control sensors e.g. CEROS 200 

o Naval system 

o Remote Weapon Station 

 Weapon Control System (WCS) 

 Combat Management System (CMS) 

 Combat Systems (CS) 

En av produkterna är CEROS 200 (CElsius tech Radar and Optronic Site), vilket är ett radar-

sikte (Saab, 2017) som är utrustad med en pulsdopplerradar, hur en sådan fungerar förklaras 

i Bilaga A6.  

De anställda på Saab Combat Systems arbetar både med hårdvara och mjukvara, samt doku-

mentation kring dessa lösningar.  

1.2 KUNDUTBILDNING  
Saab har haft kundutbildning i sin produktkatalog sedan 90-talet. Sakkunskapen som krävs 

för att förstå systemen finns inom Saab, men hur den kunskapen förmedlas till kunden är 

något som de upplever som en svårighet.  Med andra ord, den tekniska kunskapen är inte ett 

problem för Saab, men när det kommer till undervisningen och den pedagogiska erfarenheten 

så är situationen en annan.   

Kundutbildningen är oftast en delprodukt av en större produkt. T.ex. om ett ledningssystem 

av typen FCS eller CMS levereras till en kund så ingår kundutbildning om respektive system 

som en delprodukt. Kundutbildningen ligger oftast som en av de sista delarna i leveransked-

jan och det är utbildaren som är ansvarig för planeringen och genomförandet av kundutbild-

ningen. 

De produkter som Saab Combat Systems utvecklar och producerar är ofta komplexa och be-

står av flera delsystem och enheter, som ska samverka. Saab Combat Systems erbjuder därför 

kundutbildningar så att kunden ska tillägna sig kunskap om hur systemet fungerar, hur de 

bör användas samt hur systemet bör underhållas för att kunna fungera på rätt sätt.  

Kundutbildningen som Saab Combat Systems genomför har två grenar, varav den ena är ope-

ratörsutbildning och den andra är teknikerutbildning. Operatörer är de som styr dessa lös-

ningar och beslutar om vad lösningarna ska göra medan en tekniker säkerställer att allting 

fungerar på korrekt sätt. Operatörerna undervisas därför om hur de bör använda systemet. 

Detta kan till exempel vara att de övar på simulerade situationer för att träna till skarpt läge. 

Operatörsutbildningen innefattar mjukvarudelen av systemet.  Teknikerutbildningen innefat-

tar istället hårdvaran av systemen. Under teknikerutbildningen så undervisas teknikerna om 

hur hårdvara bör monteras och underhållas för att systemen ska fungera på ett korrekt sätt. 

Detta så att operatörerna sedan ska kunna handhava systemen på ett tillfredställande sätt.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

I detta kapitel presenteras syftet och frågeställningen i denna studie. Även de begränsningar som har 

tagits i åtanke förklaras.  

Syftet med denna studie är att kartlägga svårigheterna i utmaningarna som utbildarna upple-

ver i kundutbildningen samt att analysera på vilket sätt dessa utmaningar skulle kunna redu-

ceras. Detta för att kundutbildningen ska kunna vara en möjlighet till kunskapsutbyte mellan 

de som är inblandade i kundutbildningen.  

För att begränsa forskningsområdet valdes tre områden ut som utgångspunkter i denna stu-

die. Dessa valdes ut i samråd med medarbetare på Saab baserat på den bakgrund som pre-

senterades i kapitel 1. Områdena är organisationskultur, pedagogisk kompetens, och sakkun-

skap. Detta resulterade i följande forskningsfrågor:  

 Vilka utmaningar finns inom kundutbildningen som kan relateras till utbildarnas 

pedagogiska kompetens respektive sakkunskap? 

 På vilket sätt påverkar organisationens attityd mot kundutbildningen förutsätt-

ningarna för den?  

 Hur skulle utmaningarna som uppstår i kundutbildningen hos Saab C2S kunna re-

duceras? 

2.1 BEGRÄNSNINGAR 
För att avgränsa forskningsområdet ytterligare så gjordes vidare begränsningar. Den första 

begränsningen är att deltagarna i studien är uteslutande utbildare från Saab Combat Systems 

som alla har varit utbildare i Saab:s kundutbildning.  

Den andra begränsningen är att deltagarna i studien valdes ut baserat på att de har varit en 

del av kundutbildningen i tre olika länder. 

Tidigare nämnda begränsningar är att studien endast avser att undersöka tre områden. An-

ledningen till att forskningsområdet avgränsas till pedagogisk kompetens, sakkunskap, och 

kultur är att dessa områden ligger inom författarens intresseområde och det var den vink-

lingen uppdragsgivaren önskade.   
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3 TEORETISKT RAMVERK OCH TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som denna studie utgår ifrån och tidigare forskning 

som berör begreppen pedagogisk kompetens, sakkunskap och kultur.  

Det teoretiska ramverket som denna studie baseras på utgår ifrån tre nyckelord, vuxenlä-

rande, sakkunskap och, organisationskultur. I detta sammanhang är vuxenlärande och sak-

kunskap kategoriserade som kompetenser.  

Enligt Mezirow (2003) kan teorin om tranformativt lärande appliceras på vuxenlärande. 

Mezirow (2003) menar att transformativt lärande handlar om att transformera de antagan-

den och förväntningar som de vuxna deltagarna har. Detta bör göras för att den nya kun-

skapen ska kunna befästas. Vidare påstår Mezirow (2003) att transformativt lärande samver-

kar med Habermas kommunikativa lärande (Habermas, 1984) och Skinners instrumentella 

inlärning (Skinner, 2008). Mezirows teori om transformativt lärande är en påbyggnad av Pi-

agets teori om anpassat lärande (Illeris, 2015) (Kitchenham, 2008).  

Enligt Haglund och Ögårds (1995) 3L modell kan kompetens delas in i tre områden: den pro-

fessionella kompetensen, lärandekompetensen och relationskompetensen. Det finns två kom-

petenser som denna studie fokuserar på och det är den pedagogiska kompetensen och sak-

kunskap. Dessa två kompetenser relaterar till samtliga tre områden.  

Pedagogisk kompetens anses i denna studie vara en del av vuxenlärande. Endast ett fåtal teo-

rier för vuxenlärande existerar och det går inte att använda utbildningsteorierna som är fram-

tagna för barnlärande. (Mezirow, 1969) 

Vuxenlärande relateras ofta till arbetsrelaterad utbildning, vilket ofta ges med syftet att del-

tagarna får träna på är att bli bättre på att utföra sina arbetsrelaterade uppgifter. Det primära 

syftet är alltså inte att lära ut nya kunskaper (Engeström, 1994).   

Organisationskultur har en central del i teorikapitlet, där Hofstedes (1980) och Bangs (2009) 

definitioner av kultur presenteras. Bangs (2009) teori om uttryck inom kultur och hans fem 

tekniker för att skapa en stark kultur presenteras. För att kunna skapa en stark kultur i en 

grupp så behöver gruppen gå igenom gruppformationens fyra steg (Schein, 2004). Förståel-

sen för hur grupper skapas är fundamentalt när människor är inkluderade i arbetet.   

3.1 KOMPETENS 
Enligt 3L modellen (Haglund & Ögård, 1995) så finns det tre områden av kompetens som 

tillsammans skapar en miljö för kompetensutveckling. Dessa tre områden är: den profession-

ella kompetensen, lärandekompetensen, och relationskompetensen. De tre L:en står för Livs-

Långt Lärande.  

Haglund och Ögård (1995) definierar den professionella kompetensen som den sakkunskap 
som krävs för att utföra en specifik arbetsuppgift.  

Lärandekompetensen ligger till grund för hur vi som individer lär oss ny kunskap och hur vi 
bör bete oss när vi lär andra, enligt Haglund och Ögård (1995).  

Enligt Haglund och Ögård (1995) baseras relationskompetensen på förmågan oss den en-

skilde anställde och organisationen att komma överens om:  

 Mål och anpassningar för arbete.  

 Jobba som ett team för att åstadkomma det uppsatta målet. 
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 Kommunicera och samarbeta med varandra på ett sätt som är utvecklade för indivi-

den och organisationen.  

 Förstå vilken roll alla har i organisationen, inklusive sin egen position, som är positiv 

för en själv och för hela organisationen. 

 Förstå hur sitt egna beteende påverkar relationer och samarbete med andra.  

 Ha förmågan att se genom någon annan ögon för att bättre förstå dess beteende.  

Haglund och Ögård (1995) menar att det finns ett flertal saker som kan göras för att kompe-

tensen hos den enskilt anställde ska utvecklas. T.ex. kan en mer erfaren medarbetare förmedla 

kunskap till en mindre erfaren medarbetare. Detta kan realiseras som en del av ett mentors-

program där den erfarne medarbetaren i sin mentorsroll får uppdraget att utbilda den mindre 

erfarne. Detta implementeras förslagsvis vid nyanställningar men kan även användas inom 

hela organisationen.  

3.2 VUXENLÄRANDE  
Konceptet vuxenlärande relateras till utbildningssituationer där både utbildaren och eleven 

är vuxna. Mezirow (1969) menar att det finns flertal utbildningsteorier som är anpassade för 

barns lärande och utveckling, men hävdar även att dessa utbildningsteorier inte kan användas 

i utbildningssituationer som involverar vuxna. Mezirow (1969) påstår således att det finns 

skillnader mellan vuxnas lärande och barns lärande.  

3.2.1 Arbetsrelaterad utbildning  
Enligt Engeström (1994) kallas utbildningen för träning när huvudfokus för utbildningen är 

att träna specifika färdigheter och kompetenser. Den sortens utbildning kan även kallas för 

arbetsrelaterad utbildning för vuxna, då deltagarna i utbildningen oftast övar på kunskaper 

som krävs i arbetsrelaterade situationer. Vidare menar Engeström (1994) att läraren i arbets-

relaterad utbildning kallas instruktör eller utbildare1 och är oftast en expert på det område 

som ska presenteras. Engeström (1994) fortsätter och påstår att dessa utbildare oftast inte har 

någon, eller väldigt liten, kunskap inom utbildning eller beteendevetenskap.  

Engeström (1994) konstaterar att en utbildare oftast jobbar ensam och att de känner att kon-

texten av deras arbete fastställs av någon i en högre position än dem själva. Engeström (1994) 

menar att för att kunna förändra och modifiera kontexten av den arbetsrelaterade utbild-

ningen så måste utbildaren skapa allianser utanför sina vanliga nätverk. Om utbildaren skulle 

kunna skapa ett större nätverk, så anser Engeström (1994) att både utbildaren och deltagarna 

i kursen kommer känna sig stärkta och att kunskapsutbytet av den arbetsrelaterade utbild-

ningen kommer att öka. Engeström (1994) menar att den känslan av hopplöshet som utbilda-

ren kan känna, kan relateras till att många är involverade i planeringen och utförandet av den 

arbetsrelaterade utbildningen. Alla dessa involverade personer har olika förväntningar på re-

sultatet av den arbetsrelaterade utbildningen.  

Vidare konstaterar Engeström (1994) att samarbete kan vara en svår uppgift att genomföra 

när många personer är involverade. Samtliga har sin egen agenda och anser att deras del är 

den viktigaste delen för den övergripande utbildningen.   

                                                             

 

1 Fortsättningsvis kommer endast utbildare användas som benämning.  
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3.2.2 Engeströms två dimensioner 
För att öka kvaliteten i den arbetsrelaterade utbildningen så bör utbildaren ha rörelse i Enge-

ströms (1994) två dimensioner, hur kunskap representeras och hur kunskap organiseras (se 

Figur 1).  

Hur kunskap organiseras är uppdelad i fyra kategorier: fakta, definitioner och klassifikat-
ioner, procedurbeskrivningar, och systemmodeller. Utbildaren bör fundera över dessa kate-
gorier i planeringen av den arbetsrelaterade utbildningen.  

 Fakta, definitioner och klassifikationer blir viktiga när procedurer och processer ska 

förklaras.  

 Procedurbeskrivningar är en serie som bör följas för att kunna utföra en uppgift eller 

slutföra en process. Processbeskrivningar är instruktioner som oftast är uppförda 

som en manual som förklarar hur maskiner eller tekniska enheter fungerar.  

 Systemmodeller liknar procedurbeskrivningar. Skillnaden är att procedurbeskriv-

ningar endast följer ett tillvägagångssätt medan systemmodeller kan ha flera olika 

tillvägagångssätt.  

Engeströms (1994) andra dimension är hur kunskap representeras. Denna dimension är in-

delad i tre olika kategorier: symboliskt/språkligt, visuellt, och fysiskt/sensomotoriskt.  

 Symboliskt/ språkligt menas att innehållet presenteras med ord eller symboler. Ett 

exempel kan vara en diskussion.  

 Visuellt är att utbildare använder antingen en Power Point-presentation eller använ-

der sig av en demonstration för att presentera materialet.  

 Fysiskt/sensomotoriskt betyder att utbildaren försöker skapa en fiktiv bild som ele-

verna kan föreställa sig. För att använda denna kategori så måste utbildaren veta att 

eleverna har tillräckligt med baskunskap i ämnet för att kunna föreställa sig denna 

fiktiva bild.  

Fokus ligger inte på att lära sig ny kunskap i vuxenlärande eller arbetsrelaterad utbildning 

menar Engeström (1994). Engeström (1994) påstår däremot att fokus ligger på hur man beter 

sig mot varandra. Engeström (1994) hävdar även att det kan finnas deltagare som inte följer 

utbildaren och antyder att dessa ofokuserade deltagare skapar en privat kultur som kan leda 

till att samarbetet och kunskapsutbytet i gruppen blir problematiskt. Trots detta behöver inte 

den privata kulturen som uppstår vara en negativ händelse utan detta kan uppstå utan att 

utbildaren ens lägger märke till det. Vidare anser Engeström (1994) att den sociala interakt-

ionen mellan deltagarna kan vara en avgörande influens för kvaliteten på lärandet.  
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Figur 1: Hur kunskap representeras och hur kunskap organiseras. Skapad av författaren.  

3.3 SAKKUNSKAP 
Enligt Ball, Thames och Phelps (2008) behöver en utbildare ha en viss kunskap om innehållet 

som ska presenteras. Å andra sidan menar Engeström (1994) att utbildaren i arbetsrelaterad 

utbildning ofta är en expert inom området som ska presenteras. Från dessa två uttalanden 

kan slutsatsen dras att det är viktigt att ha kunskap inom det område som ska undervisas.  

Utbildarnas uppdrag är att förmedla kunskap till deltagarna om hur produkterna i Saabs pro-

duktkatalog bör användas och underhållas. Ibland är den kommunicerade kunskapen i Saabs 

kundutbildning väldigt specifik och för att exemplifiera detta se Bilaga A5.  

CEROS 200 (Figur 2) är en av produkterna som C2S producerar och utvecklar. C2S ansvarar 

även för att leverera kundutbildningen. CEROS 200 är en radar med ett optroniskt lednings-

system som är designad för att försvara sjöfartyg från alla moderna hot (Saab, 2017) (Friede, 

2017). CEROS 200 är utrustad med en pulsdopplerradar (se Bilaga A6).  
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Figur 2: CEROS 200 (MKFI, 2011). Publik domän.  

3.4 ORGANISATIONSKULTUR 
Enligt Schein (2004) så kan kultur observeras i varje grupp som skapas. Individen kan vara 

en del av flera olika kulturer. T.ex. upplever du en kultur på din arbetsplats, en annan med 

din familj och en tredje när du umgås med dina vänner. Schein (2004) menar att alla kulturer 

har sitt eget sätt att se på saker. En utomstående kan se och beskriva vad som händer i kul-

turen men aldrig fullt rekonstruera vad det betyder för gruppen.  

3.4.1 Definition av kultur 
Enligt Bang (2009) så har symboler en central del i hur kommunikationen fungerar inom en 

organisation. Konceptet symboler är hur medlemmar i organisationen pratar med varandra, 

hur de beter sig, visar insikt och vilka betydelser som händelser har i specifika sammanhang. 

Bang (2009) menar att det är kollektiva tolkningar som skapar grunden för organisationens 

övertygelse.  

Hofstede (1980) definierar kultur som:  

 

“Culture consists in patterned ways of thinking, feeling and reacting, 

acquired and transmitted mainly by symbols, constituting the distinc-

tive achievements of human groups, including their embodiments in 

artefacts; the essential core of culture consists of traditional (i.e. his-

torically derived and selected) ideas and especially their attached val-

ues. (Hofstede, 1980, s. 25)” 

 

Hofstede (1980) fortsätter diskutera likheter mellan kultur och personlighet, han menar att 

kultur är för gruppen som vad personlighet är för individen. Personlighet i detta avseende är 

definierat som: 
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“The interactive aggregate to the personal characteristics that influ-

ence the individual’s response to the environment” (Hofstede, 1980, s. 

25).  

Hofstede (1980) konstaterar att kultur kan definieras som den interaktiva samlingen av ge-

mensamma karaktärsdrag som influerar gruppens respons på omgivningen. Denna definition 

av kultur leder till att personligheten hos varje individ i gruppen är en viktig del av kulturen 

och att gruppmedlemmarna måste ha samma perspektiv på gemensamma intressen.  

3.4.2 Kulturens historia  
Enligt Schein (2004) baseras en kultur på en enda persons övertygelser och värderingar. 

Denna person blir då ledaren eller skaparen av denna kultur. För att ge ett exempel:  

Om en grupp personer har ett problem som de måste finna en lösning till, presenterar ofta 

flera gruppmedlemmar ett förslag till lösning. Dessa personer kommer att försöka att övertyga 

resten av gruppen att deras lösning är den bästa. Gruppen kommer så småningom att komma 

överens om på vilket sätt som de ska lösa problemet. Den person som presenterade den valda 

lösningen blir då ledaren för gruppen. Det kommer finnas personer i gruppen som kommer 

att tvivla på den valda lösningsmetoden men de kommer att fortsätta att arbeta på det sätt 

som gruppen gemensamt har kommit överens om. Om den valda lösningen fungerar kommer 

de som tvivlade till en början att glömma bort att de någonsin tvivlat. Det är på detta sätt som 

övertygelse förvandlas till antagande i en grupp.  

Schein (2004) menar att kultur har sin ultimata styrka i en psykologisk process. Kulturen kan 

ses som en uppsättning grundläggande antaganden som definierar hur personerna i denna 

kultur ska reagera, vad de ska vara uppmärksamma på, vilken betydelse olika saker har och 

på vilket sätt som de bör agera i olika situationer. Schein (2004) påstår att den mest funda-

mentala kulturella handlingen är när deltagarna delar emotionell information. Alla medlem-

mar är tvungna att dela med sig av sina känslor för att vara en del av kulturen.  

3.4.3 Hofstedes studie om individualism kontra maktdistans 
År 1980 utförde Hofstede en studie som resulterade i begreppen individuellt index (IDV) och 

maktdistansindex (PDI). IDV korrelerar till hur personer värdesätter sitt eget arbete. Om ett 

land har ett högt IDV betyder det att personer i det landet anser att individens arbete är vik-

tigare än kollektivets. PDI korrelerar till hur mycket man förlitar sig känslomässigt på perso-

ner i en högre position än sig själv. Om auktoritet är viktigt i ett land är PDI:t för det landet 

högre, menar Hofstede (1980).  Både IDV och PDI mäts på en skala från noll till hundra. För 

att kunna göra dessa mätningar så utförde Hofstede (1980) en omfattade enkätundersökning 

i 40 länder där deltagarna fick svara på frågor rörande hur de värdesatte sin egen tid och hur 

de värdesatte sin personliga utveckling rörande arbetsrelaterade färdigheter. 

IDV och PDI från fyra länder har sammanställts i Figur 3. Dessa fyra länder har valts slump-

mässigt.  (Hofstede, 2018). 
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Figur 3: Individualism kontra Maktdistans. Skapad av författaren.  

3.4.4 Gruppformationens fyra steg 
Schein (2004) anser att varje grupp som skapas kommer att gå igenom gruppformationens 

fyra steg för att nå sin fulla mognad. Dessa fyra steg är:  

Gruppformation – I det första steget följer medlemmarna ledaren. Medlemmarna i gruppen 

har börjat att dela med sig av sina känslor och är således redo att följa ledaren av gruppen. 

Gruppmedlemmarna gör som de blir tillsagda och söker godkännande från ledaren.  

Grupputveckling – I det andra steget börjar medlemmarna känna att de är en bra grupp där 

deltagarna gillar varandra. Denna känsla är ett resultat från det första steget där medlem-

marna delade sina känslor och löste ett problem tillsammans. Varje medlems roll har be-

stämts antigen genom att de själva har tagit den eller att ledaren tilldelat rollerna. Trots detta, 

är det i detta skede som medlemmarna börjar kritisera varandra. Detta är en konsekvens av 

att medlemmarna tror att de känner varandra och att det är acceptabelt att utrycka sina åsik-

ter. Å andra sidan värdesätts inte allas åsikter likvärdigt.  

Grupparbete – I det tredje steget känner gruppen att de kan arbeta effektivt tillsammans för 

att de tror att alla medlemmar känner varandra. I motsats till steg två så värdesätts alla med-

lemmars åsikter och olikheterna i gruppen används som en fördel i arbetet. Medlemmarna 

börjar förstå att de kan arbeta som ett effektivt lag trots sina olikheter och trots att de kanske 

inte gillar varandra. Det är även nu varje medlem kan börja förbättra sin personliga mognad 

och utveckling. Detta steg kan enkelt uppfyllas om gruppmedlemmarna är anpassningsbara 

och öppna för förändring.   

Gruppmognad – I det sista steget vet alla medlemmar vilka de är, vad de vill och hur de ska 

uppnå det. Gruppen känner att de har varit framgångsrika.  
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3.4.5 Kulturella uttryck 
Som tidigare nämnt anser Bang (2009) att symbolik är ett viktigt inslag i en organisation. En 

organisation är helt enkelt inte ett system av maskiner utan det är ett system av komplexa 

mönster av kulturell aktivitet.  

Bang (2009) menar att uttryck har en central del i kultur och han konstaterar att det finns 

fyra olika utryck som kan observeras i alla kulturer. Dessa uttryck är:  

 Beteendeuttrycket relaterar till handlingar och beteenden som gruppen har utvecklat. 

Det kan till exempel vara vilka känslor som är acceptabla att uttrycka i gruppen. I 

vissa kulturer är det godtagbart att gråta medan det i andra anses vara ett tecken på 

svaghet.  

 Det verbala uttrycket betyder att gruppen har ett visst sätt att prata med varandra. 

Alla medlemmar i gruppen vet vilken humor som accepteras och gruppmedlemmarna 

kan relatera till samma historier, normer, värderingar, och uppfattningar.  

 Det materiella uttrycket avser saker, fysiska strukturer, och arkitekturen. Det kan till 

exempel vara att det finns en viss klädkod inom gruppen som alla medlemmar har 

accepterat och följer.  

 Det strukturella uttrycket korrelerar till ritualer, procedurer, och ceremonier som är 

vanliga inom gruppen. Det kan till exempel vara att det bjuds på tårta när någon fyller 

år eller att alla går ut och äter på restaurang istället för att äta matlåda på fredagar.   

3.4.6 Bangs fem tekniker för att skapa en stark företagskultur 
Bang (2009) menar att en företagskultur inte kan kontrolleras av organisationen. Han anser 

att företagskultur är något som utvecklas över tid och som influeras av flera faktorer och pro-

cesser. Å andra sidan påstår Bang (2009) att det finns fem tekniker som organisationen kan 

implementera för att skapa en stark företagskultur. Dessa fem tekniker är:  

Internrekrytering – Använd de personer som redan är anställda för att utveckla förtaget. 

Denna teknik kan appliceras när företag måste göra nedskärningar. Istället för att avskeda 

personer så bör man försöka hitta nya positioner för dem inom företaget. Denna teknik är 

speciellt användbar när företag ska rekrytera chefer eller andra ledarpositioner. Det är lättare 

att utvecklas som företag om personerna i ledande roller redan känner till den företagskultur 

som existerar inom organisationen. (Bang, 2009) 

Befästa värderingar och normer – Detta betyder att organisationen måste befästa sin värde-

grund och sina nyckelord hos arbetarna. Detta hjälper medlemmarna att sträva mot företagets 

uppsatta mål och att inse vad som förväntas av dem.  

Selektiv rekrytering – Organisationen bör försöka att rekrytera personer som de vet har 

samma inställning och idéer som resten av organisationen så företagskulturen inte blir ifrå-

gasatt.  

Mekanismer som binder medlemmarna till organisationen – För att få medlemmarna i or-

ganisationen att känna att organisationen värdesätter dem så kan organisationen erbjuda för-

månliga erbjudanden om att köpa aktier i företaget eller erbjuda löneförmåner.  

Ritualer och ceremonier – För att få medlemmarna att känna att de tillhör organisationen så 

kan företaget använda sig av ritualer och ceremonier. Denna teknik kan relateras till Bangs 

(2009) strukturella uttryck. Det kan t.ex. vara att organisationen har månadsmöten. Detta är 

viktigt i arbetet för att stärka företagskulturen. 
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3.4.7 Attityder inom kulturen  
Haglund och Ögård (1995) anser att attityder är ett viktigt begrepp inom kultur. Haglund och 

Ögård (1995) påstår att om det existerar en negativ attityd mot organisationen så kommer 

även företagskulturen tendera till det negativa. Det är avgörande att sträva efter att skapa en 

positiv attityd inom organisationen för att skapa en stark företagskultur. Haglund och Ögård 

(1995) konstaterar att om det skapas en miljö som ger utrymme för att visa initiativ till att 

möta problem så kommer attityderna att påverkas positivt.  

Vidare anser Haglund och Ögård (1995) att ett symptom på att det finns en negativ attityd 

inom organisationen är när personer börjar att skylla på varandra när problem uppstår. Hag-

lund och Ögård (1995) anser att ett mer konstruktivt tillvägagångssätt är att istället visa ini-

tiativ och försöka att hitta en lösning till problemet.   
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4 METOD 

I detta kapitel presenteras de metoder som använts för datainsamlingen, samt de definitioner av va-

liditet, reliabilitet och den etik som har använts. Den analysmetod som har använts presenteras till-

sammans med en förklaring av hur analysen genomfördes.  

Under studiens tre första veckor genomfördes en litteraturstudie för att finna relevanta teo-

rier som går i linje med frågeställningen och syftet. Dessa har presenterats i kapitel 3.  

4.1 KVALITATIV FORSKNING   
Om syftet med en studie involverar människor är det vanligt att använda ett kvalitativt tillvä-

gagångssätt. Det kvalitativa tillvägagångssättet är induktivt vilket betyder att det inte finns 

någon hypotes som kan motbevisa forskningen. Forskningen följer sin egen väg och forskaren 

måste följa forskningen i den riktningen den tar. (Kullberg, 2009).  

Kullberg (2009) menar att när ett kvalitativt tillvägagångssätt används så använder forskaren 

sig själv som ett verktyg, t.ex. som en moderator i intervjuer. Under en kvalitativ process an-

vänder även forskaren sina tränade förmågor som verktyg för att driva forskningen framåt.  

Mulder och Yaar (2007) anser att ett kvalitativt tillvägagångssätt kan användas när syftet är 

att undersöka nya fenomen med hjälp av en relativt liten datainsamling men Mulder och Yaar 

(2007) antyder att det kan vara svårt att bevisa någonting när ett kvalitativt tillvägagångssätt 

används. Ytterligare menar Mulder och Yaar (2007) att det kvalitativa tillvägagångssättet bör 

användas när frågan är varför människor gör på ett visst sätt eller varför någonting händer i 

ett samhälle. Mulder och Yaar (2007) fortsätter diskussionen och menar att vid användandet 

av ett kvalitativt tillvägagångssätt saknas kvantitativa data som påvisar att resultatet är ett 

vetenskapligt bevis. Å ena sidan är risken att ha fel högre jämfört med att ha en stor datain-

samling som stödjer teorin. Å andra sidan påstår Wibeck (2010) att vid användandet av kva-

litativ forskning så är det inte meningen att generalisera eller finna statistiska slutsatser som 

kan appliceras på en stor grupp. Greenbaum (2011) lyfter fram att det kvalitativa tillväga-

gångssättet är lämpligt att använda om ett företag vill klarlägga ett visst problem eller om 

målet är att belysa de anställdas attityder mot företaget.  

Med detta som bakgrund så har denna studie utförts enligt ett kvalitativt tillvägagångssätt då 

syftet och frågeställningen i studien refererar till utmaningar som utbildarna upplever. Det 

saknas alltså en stor datainsamling för att vetenskapligt bevisa slutsatserna, men studien kan 

påvisa deltagarnas åsikter och förklaringar rörande det aktuella ämnet, utmaningar. 

4.2 FOKUSGRUPPER 
Fokusgrupper är en välkänd metod för datainsamling när tillvägagångssättet är kvalitativt. 

En fokusgrupp är när en grupp utvalda personer diskuterar en specifik, utvald fråga eller 

ämne. Deltagarna i en fokusgrupp blir utvalda då de har värdefulla åsikter om det ämne som 

ska diskuteras. Under ett fokusgruppsamtal är en moderator ansvarig för samtalet och enbart 

en fråga ställs. Moderatorns roll är att driva samtalet framåt och hjälpa informanterna att 

hålla sig till ämnet. För att göra detta kan moderatorn ställa följdfrågor på påståenden som 

informanterna presenterar eller ställa frågor för att föra tillbaka diskussionen till det aktuella 

ämnet om informanterna diskuterar irrelevanta ämnen. I rollen som moderator är det viktigt 

att inte bli stressad om det blir långa tystnader. Tystnaden indikerar att deltagarna funderar 

på hur de ska uttrycka sig och det kan leda till en djupare insikt för deltagarna. Om modera-

torn bryter tystnaden för tidigt så kan den djupare meningen gå förlorad och resultatet blir 

ytligare. (Kvale, 1997).  
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Utifrån Wibecks (2010) syn på fokusgrupper så används dessa inte för att generalisera stat-

istiska slutsatser om hela befolkningen. Hon menar att fokusgrupper är en metod som an-

vänds för att få en djupare förståelse för personers förklaringar som rör ett specifikt problem. 

Wibeck (2010) anser att fokusgrupper är en lämplig metod att använda om syftet är att un-

dersöka samtalet om ett specifikt ämne för en specifik grupp. 

Wibeck (2010) menar att det finns för- och nackdelar med alla metoder och för fokusgrupper 

påpekar hon att samtalen bör likna en vardaglig konversation i den utsträckning det går men 

lyfter att detta kan vara en stor utmaning, speciellt om samtalen spelas in eftersom deltagarna 

kan bli nervösa av det.  

Wibeck (2010) påstår att en fördel med att använda fokusgrupper är, bortsett från resultatet, 

att varje deltagare får utrymme att uttrycka sina åsikter. Hon menar att fokusgrupper i syn-

nerhet är positivt att använda om deltagarna befinner sig i en utsatt situation eller lägre ner i 

en hierarki. Deltagare är ofta positiva till att delta i fokusgruppsamtal eftersom de ser sig 

själva som experter inom det område som ska diskuteras.   

Som nämnt ovan finns det alltid en risk för att vissa utmaningar uppstår i fokusgrupper. För 

att motverka att dessa utmaningar växer till stora problem bör forskaren fundera på ett antal 

frågor innan datainsamlingen börjar. Wibeck (2010) menar att vilka deltagare som väljs ut, 

hur öppna de är att dela med sig av sina åsikter, hur de uttrycker sig och hur balansen mellan 

dominanta och reserverade deltagare i gruppen ser ut kommer att påverka resultatet. Enligt 

Wibeck (2010) så kan dessa utmaningar reduceras om forskaren planerar hur gruppkonstel-

lationen skulle kunna se ut innan samtalen påbörjas.  

Antalet deltagare i samtalet är en annan fråga som forskaren bör fundera över innan inbjud-

ningarna skickas ut. Det finns inget fulländat antal deltagare men både Krueger och Casey 

(2000), och Trost (2005) rekommenderar att det inte bör vara fler än sex eller sju deltagare i 

varje grupp.  

Å andra sidan menar Trost (2000) att det är upp till forskaren att bestämma antalet och att 

det kan vara upp till elva eller tolv deltagare, men då ökar förväntningarna på deltagarna av-

sevärt och det kräver en erfaren moderator. Yin (2013) anser att moderatorn och deltagarna 

måste vara uppmärksamma och ha fokus på varandra, vilket kan vara utmanande om delta-

garantalet är stort.  

Det är denna framställning av fokusgrupper som använts för denna studie.  

Valet att använda fokusgruppsinterjuver som datainsamlingsmetod bestämdes efter att hand-

ledarna på KTH och uppdragsgivaren rekommenderade det som en passande metod.  Detta 

då syftet och frågeställningen utgår från en viss urvalsgrupp.  

4.2.1 Studiens struktur   
I denna studie deltog totalt tolv personer i fokusgruppsamtalen. Dessa tolv deltagare delades 

upp i två grupper med sex deltagare i varje grupp. Grupperna har fått namnen grupp 1 och 

grupp 2.  Grupperna hade två möten vardera med ungefär en vecka emellan. Anledningen till 

att ha två möten var för att deltagarna skulle kunna fundera och fördjupa sina åsikter och 

förklaringar till det andra mötet.   

I första mötet med grupp 1 medverkade totalt fem deltagare; en deltagare inte kunde närvara. 

Till det andra mötet var det en annan av deltagarna som inte kunde delta, så totalt var det sex 

deltagare i grupp 1 och av dem deltog fyra personer i båda mötena.   

Utav deltagarna i grupp 1 så hade ingen en pedagogisk utbildning men fem av dem hade blivit 

utbildade i Saab interna utbildningsprogram. Fem av deltagarna hade grundläggande militär 
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utbildning. En deltagare var utbildad civilingenjör, en var ingenjör, en var både ingenjör och 

hade en vidareutbildning inom det militära, och tre hade endast militär vidareutbildning. Del-

tagarna hade arbetat på Saab från fem och ett halvt år till 37 år.  

I första mötet med grupp 2 deltog samtliga inbjudna deltagare. Till det andra mötet kom fem 

deltagare. Överlag var det sex deltagare i grupp 2 och av dem deltog fem personer i båda mö-

tena.  

Utav deltagarna i grupp 2 var en utbildad lärare och civilingenjör, två var ingenjörer, två var 

civilingenjörer, och en hade flera års erfarenhet som flyginstruktör. Ingen var vidareutbildad 

inom det militära men två hade grundläggande militär utbildning. En i grupp 2 hade utbildats 

i Saabs interna utbildningsprogram. Hur länge de hade varit anställda varierade mellan ett år 

och 33 år.  

För att få tillgång till den relevanta bakgrundsinformationen om deltagarna fick samtliga fylla 

i ett frågeformulär, detta kan ses i Bilaga A4.  

Utbildarna som valdes ut till fokusgruppsamtalen hade utbildat för kunder från tre specifika 

länder. Uppdelningen mellan grupp 1 och grupp 2 gjordes så att det fanns åtminstone en ut-

bildare som representerade varje land. Vissa av deltagarna hade utbildat för flera av de tre 

länderna och även i andra länder. De tre länderna valdes ut för att begränsa studiens storlek. 

Denna begränsning var inget som togs upp under samtalen eller något som moderatorn åbe-

ropade som en förhållningsregel.   

Som beskrivits tidigare så diskuteras endast ett område eller en fråga under ett fokusgrupp-

samtal. Under det första mötet i denna studie ställdes frågan:  

Vilka utmaningar upplever du i klassrummet? 

Till det andra mötet förändrades frågan en aning då moderatorn insåg att utmaningarna inte 

endast uppstod i klassrummet utan under hela processen av kundutbildningen, frågan till det 

andra mötet löd:  

Vilka utmaningar upplever du i kundutbildningen?  

Grupp 1 och grupp 2 blev tillfrågade samma frågor. Innan fokusgruppssamtalen ägde rum 

skapades en intervjuguide som användes som stöd under samtalen (se Bilaga A5).  

Under samtalen ställde moderatorn samma fråga till var och en av deltagarna i turordning. 

Alla deltagare fick den tiden hen behövde för att kunna besvara frågan på ett så uttömmande 

sätt som hen ansåg vara möjligt. När moderatorn hade ställt frågan till samtliga deltagare 

öppnades det upp för gruppdiskussion där det var friare vem som kunde ta ordet.  

Det fanns två förhållningsregler som deltagarna ombads följa. Den ena var att moderatorn 

fördelade ordet och den andra var att deltagarna inte fick avbryta varandra. Samtalen spela-

des in med en kassettbandspelare och deltagarna skickade runt bandspelaren så att allt de sa 

skulle höras tydligt på inspelningen för att underlätta transkriberingen.  

4.2.2 Kritik mot att använda för få fokusgrupper  
Greenbaum (2011) menar att för att uppnå ett tydligt resultat bör åtminstone fem till tio grup-

per användas. I denna studie användes endast två grupper. Detta val grundade sig på att stu-

dien skulle genomföras på en begränsad tid och att antalet potentiella deltagare i fokusgrup-

perna var begränsat.   
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4.3 ETIK  
Kvale (1997) menar att etik är väsentligt i all forskning. Forskaren måste respektera deltagar-

nas värde och sträva efter att uppfylla de grundläggande mänskliga rättigheterna. Forskaren 

måste ha detta i åtanke innan datainsamlingen börjar. Vid genomförande av intervjuer anser 

Kvale (1997) att moderatorn måste se sig själv som en terapeut eftersom deltagarna kan öppna 

upp sig och dela med sig av personliga problem eller tankar. Med detta i åtanke så är det 

viktigt att etablera ett förtroende mellan deltagarna och moderatorn och även komma överens 

om regler kring hur datainsamlingen får användas.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra krav som forskare bör följa. Dessa fyra är:  

 Informationskravet – Forskaren måste informera deltagarna om studien, vilken roll 

de har och vad som förväntas av dem. Deltagarna bör även få information om att del-

tagandet är frivilligt.  

 Samtyckeskravet – Alla deltagare måste ge sitt samtycke till att delta i studien.  

 Sekretesskravet – Forskaren bör informera alla deltagare om att intervjun ska vara 

en säker zon; det som sägs under intervjun ska inte föras vidare till utomstående. Da-

tainsamlingen ska endast användas för forskningens syfte. Samtliga deltagare ska 

anonymiseras och ingen förutom moderatorn och deltagarna vet vem som sagt vad. 

Avslutningsvis så ska all personlig information vara konfidentiell; det ska vara omöj-

ligt för omgivningen att ta del av den personliga informationen.  

 Användarkravet – Ingen förutom involverade forskare ska ha tillgång till det insam-

lade data i sitt original format. Den insamlade datan ska endast användas i syfte att 

besvara frågeställningen av studien.  

Innan intervjuerna genomfördes i denna studie så skapades en konfidentiell utfästelse (se Bi-

laga A2). Den konfidentiella utfästelsen skapades med inspiration från Högskolan i Dalarna 

(Carstensen, 2017). Alla deltagare i fokusgrupperna läste igenom utfästelsen och signerade 

den innan intervjuerna påbörjades. I konfidentiell utfästelsen (se Bilaga A2) framgår att samt-

liga krav som Vetenskapsrådet (2002) adresserar kommer att följas för denna studie.  

Denna etiska framställning är den som har använts i denna studie.  

4.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Begreppen validitet och reliabilitet används ofta inom kvantitativ forskning. I kvantitativ 

forskning är reliabiliteten hur precis och säker den valda metoden är. Reliabiliteten indikerar 

att resultatet inte är slumpmässigt, det vill säga att det finns bevis för att resultatet inte beror 

av en slump. Reliabiliteten indikerar även att det som undersökts har utförts på rätt sätt. 

Validitet validerar att forskaren undersöker rätt sak eller fenomen. Kullberg (2009) menar att 

dessa definitioner av validitet och reliabilitet inte kan användas när ett kvalitativt tillväga-

gångssätt används eftersom dessa definitioner kräver att det finns mätbara data. Ett kvalita-

tivt tillvägagångssätt saknar oftast mätbara data. Kullberg (2009) sammanfattar att validitet 

och reliabilitet måste omdefinieras för att kunna användas i en kvalitativ studie.  

Följande definitioner av reliabiliteten och validiteten är de som har använts i denna studie.  

4.4.1 Reliabilitet 
Wibeck (2010) menar att reliabilitet är ett mått på att resultatet inte är slumpmässigt och det 

bör finnas tidigare forskning som påvisar liknade resultat. Yin (2007) anser att om studien 

ska ha en hög reliabilitet så måste studien vara utförd på ett vetenskapligt sätt och en annan 
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forskare ska kunna replikera studien och få samma resultat. Detta gör att det ställs krav på att 

forskaren dokumenterar alla steg som utförts i studien. Om detta inte genomförs så kommer 

reliabiliteten för studien att minska och replikeringen av studien försvåras.   

Wibeck (2010) påstår att för att säkerställa reliabiliteten när fokusgrupper används så bör ett 

antal oberoende forskare utföra en analys av resultatet för att säkerställa att slutsatserna är 

relevanta. Detta var inte möjligt i denna studie då tiden som detta skulle ta inte fanns att tillgå.  

Vidare menar Wibeck (2010) att om samma moderator modererar alla samtal då ökar relia-

biliteten. Detta uppfylldes i denna studie.  

Alla fokusgruppsamtal i denna studie spelades in men innan samtalen påbörjades så skapades 

ett avtalsformulär (Bilaga A3). Innehållet i avtalsformuläret avser plats och tidpunkt för fo-

kusgruppsamtalen och även hur materialet skulle behandlas samt arkiveras. Skapandet av 

avtalsformuläret var ett krav från Saab då det är ett säkerhetsklassat företag vars anställda 

behandlar säkerhetsklassad information. Yin (2013) menar att det är viktigt att det finns ett 

avtalsformulär då det är enkelt att sprida digital information. I denna studie användes en kas-

settbandspelare och det existerar inga kopior av kassettbanden.  

4.4.2 Validitet 
Yin (2007) anser att validitet är ett brett begrepp. Han väljer att dela in validiteten i tre kate-

gorier: konceptuell validitet, intern validitet, och extern validitet.  

Den konceptuella validiteten används i datainsamlingen och de sammanfattande delarna av 

studien. För att uppfylla denna kategori så bör mer än en datainsamlingskälla användas. I 

denna studie användes endast fokusgruppssamtalen som datainsamlingsmetod. Om en en-

kätstudie skulle ha använts i kombination med fokusgruppssamtalen så skulle den konceptu-

ella validiteten varit högre.  

Den interna validiteten är ett verktyg som forskaren kan använda för att stärka slutsatserna 

som studien leder till. Om forskaren kan dra rimliga slutsatser från datainsamlingen och för-

stå vilka slutsatser som är orimliga, då är den interna validiteten hög. Den interna validiteten 

för denna studie har inte säkerställt. För att säkerställa den interna validiteten för denna stu-

die skulle anställda på Saab ha kunnat granska slutsatserna för att kontrollera om dessa är 

rimliga.  

Extern validitet indikerar att studien kan generaliseras till ett annat forskningsområde. Om 

detta kan göras så är den externa validiteten hög. Yin (2007) menar att den forskning som 

utförs också bör testas i ett annat område för att säkerställa den externa validiteten.  I denna 

studie har inte den externa validiteten säkerställts, detta medför att den externa validiteten är 

låg. För att öka den externa validiteten för denna studie så skulle samma fråga kunna ställas 

till deltagarna av kundutbildningen för att se om slutsatserna blir detsamma.  

Wibeck (2010) påstår att validiteten minskar om deltagare i en intervjustudie känner sig ho-

tade av någonting som sägs eller att de överdriver för att göra intryck på andra deltagare i 

studie. Vidare anser Wibeck (2010) att deltagare kan undanhålla information om de känner 

att det inte är socialt accepterat i gruppen. Om detta sker minskar validiteten. Wibeck (2010) 

anser att om personers reaktioner på resultatet av studien var det förväntade så är validiteten 

för studien hög. I denna studie fanns ingen antydan till att deltagarna av fokusgruppsamtalen 

överdrev eller undanhöll information.  Moderatorn informerade muntligen i alla samtal att 

det var en neutral zon där allas åsikter värderades lika högt. Moderatorn informerade även 

om att det inspelade materialet endast skulle lyssnas på av forskaren det vill säga att ingen av 

cheferna eller andra anställda skulle få tillgång till original materialet.   
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4.5 TRANSKRIPTIONEN  
Transkriptionen påbörjades direkt efter grupp 1:s första möte. Transkriptionen genomfördes 

genom att lyssna på de inspelade samtalen samtidigt som det som sades skrevs ner. Vid ett 

samtal är det vanligt att personer ändrar sig och att samma ord sägs flera gånger. Detta in-

träffade även under dessa samtal, så utan att förlora sammanhanget och kontexten togs vissa 

ord bort i transkriptionen.  

För att kunna upprätthålla de etiska riktlinjerna anonymiserades alla deltagare i transkript-

ionen, däremot behöll de sina könsidentiteter. I transkriptionen har deltagarna blivit tillde-

lade namn i alfabetisk ordning från A till L. I kapitel 5 i denna rapport har alla deltagare blivit 

tilldelade titeln utbildare 1- utbildare 12. Detta gjordes för att inte lämna ut någon personlig 

information om deltagarna. I kapitel 5 så är även samtliga deltagare könlösa.  

För att skydda information om Saabs kunder, projekt, funktioner, och system så döptes dessa 

om i transkriptionen. Systemen, funktionerna och projekten betecknas system A, funktion A, 

och projekt A och så vidare. Det finns ingen korrelation mellan dessa, t.ex. system A och funkt-

ion A tillhör inte projekt A.  

Kunderna fick namn som kund A, kund B och så vidare. Dessa korrelerar inte till något spe-

cifikt projekt, funktion, eller system. Nationaliteterna ändrades till land A, land B och så vi-

dare. Dessa korrelerar till kund A, kund B och så vidare.   

Eftersom transkriptionen påbörjades vid ett tidigt skedde kunde moderatorn få en djupare 

förståelse för vad deltagarna ville lyfta som utmanande. Detta var till en stor hjälp inför det 

andra mötet.  

4.6 ANALYS 

4.6.1 Tematisk analys 
Det första steget i en tematisk analys är att koda data. Koda i detta sammanhang betyder att 

forskaren försöker att hitta sammanhang i datainsamlingen som är vanligt förkommande. I 

denna studie är koderna de olika ämnen som relaterar till de centrala begreppen som presen-

terades i kapitel 3. När koderna är funna kategoriseras dessa in i teman som sammanfattar 

koderna som ingår i detta tema. (Guest, MacQueen, & Namey, 2014).   

För att detektera koder i en datainsamling anser Guest, MacQueen och Namey (2014) att da-

tainsamlingen bör läsas igenom ett flertal gånger. Guest et al. (2014) menar att koderna kom-

mer att förändras och förfinas ju fler gånger som datainsamlingen läses. 

Enligt Wibeck (2010) så är det grundläggande att från början strukturera och planera ana-

lysen. Å andra sidan påstår Wibeck (2010) att forskaren bör ha ett öppet sinne och fantasi när 

analysen genomförs annars kan viktigt innehåll gå förlorat.  

När analysen genomförs är det avgörande att fundera på kontexten av vad deltagarna säger. 

Wibeck (2010) anser att under analysens gång bör forskaren fundera på om deltagarna pratar 

om samma sak eller om de har missuppfattat varandra, samt om de använder olika exempel 

för att förklara samma sak. Enligt Wibeck (2010) är en generell rekommendation att åsikter 

som grundar sig på personliga upplevelser har en större betydelse än åsikter som är operson-

liga. Om deltagarna uttrycker sina åsikter utifrån sitt eget synsätt väger det tyngre än om del-

tagarna refererar till tredje person.  

Vidare anser Wibeck (2010) att målet med analysen är att belysa det som deltagarna eller 

beställaren av studien inte visste innan studien började, detta för att kunna lyfta förståelsen 

för studien till en ny nivå. 
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Dessa rekommendationer togs i beaktande i den tematiska analys som utfördes i denna stu-

die. Hur den tematiska analysen gick till beskrivs mer djupgående i kapitel 4.6.3.  

4.6.2 Analysens koncept 
Teorin som presenteras i denna studie är tudelad; den ena delen är en mer förklarade del där 

problematiska situationer som kan uppstå förklaras medan den andra delen består av teorier 

om vad som kan göras för att problematiska situationer skulle kunna reduceras. 

Under den tematiska analysen användes nyckelorden från teorin frekvent och teorin ligger 

som grund för hela analysen. Redan när transkriptionen påbörjades hittades grunden till de 

koder som senare modifierades och förfinades för att resultera i de slutgiltiga koderna.  Hur 

de slutgiltiga koderna relateras till teorin kan ses i Figur 4. 

Som kan observeras i Figur 4 så finns det en kod som relaterar till olika nyckelord i teorin. 

Pedagogisk kunskap är kategoriserad både i vuxenlärande och kompetens men detta avser 

olika saker. Under kompetens så refererar det till hur mycket kunskap om pedagogik den en-

skilde anställde har medan under vuxenlärande refererar det till hur den pedagogiska kun-

skapen används för att bedriva undervisningen.  

 

  Figur 4: Kodernas relation till teorin. Skapad av författaren.  

Konceptet av den tematiska analysen bygger på den teori som presenteras i kapitel 3 för att 

synliggöra och förenkla analysen av transkriptionen. Detta möjliggjorde att endast det som 

var relevant för frågeställningen och syftet av denna studie delades in i de bestämda koderna. 

Detta koncept underlättade analysarbetet då det som var irrelevant med hänsyn till frågeställ-

ningen och syftet sorterades bort i ett tidigt skede.  
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4.6.3 Tematisk analys av transkriptionen  
Innan transkriptionen var klar påbörjades analysen. Som tidigare nämnt så var detta till stor 

fördel för att kunna fördjupa samtalet under det andra mötet. Under transkriptionen och i 

början av analysen förändrades forskningsfrågan för denna studie. Utmaningarna som utbil-

darna pekade på var större än vad som förutsetts. I samråd med handledarna på KTH och 

uppdragsgivaren ändrades frågeställningen till den nuvarande.  

De utmaningar som upptäcktes under transkriptionen som var mest framstående var på or-

ganisationsnivå och förväntningar på utbildaren hade en avgörande roll. Analysen genomför-

des genom att transkriptionerna lästes igenom ett antal gånger för att kunna finna det som på 

bästa sätt skulle kunna besvara frågeställningen och uppfylla syftet. De koder som observera-

des vara mest framstående var:  

 Förväntningar på utbildaren  

 Information till kund 

 Kundens språknivå 

 Organisationsattityd  

 Tid 

 Förväntningar på kund 

 Pedagogisk kunskap 

 Sakkunskap 

 Kundens kunskap 

Utifrån dessa nio koder skapades tre teman: organisation, eget ansvar, och kunskap. Detta för 

att kunna kategorisera och sammankoppla koderna. På vilket sätt koderna kategoriserades in 

i dessa teman kan ses i Figur 5.  

 

Figur 5: Kodernas kategorisering i teman. Skapad av författaren.  
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När koderna var funna och temana bestämda fortsatte analysen för att kunna finna det som 

var mest relevanta för frågeställningen och syftet för denna studie. Detta genomfördes genom 

att transkriptionerna lästes två gånger, Guest et al. (2014) anser att transkriptionen bör läsas 

lika många gånger som det finns koder men på grund av denna studies begränsade tidsschema 

lästes endast transkriptionen två gånger. Under dessa genomläsningar markerades de områ-

den där koden upptäcktes. Dessa överstrukna områden sammanställdes sedan i fyra Excel-

ark för att kunna bearbetas på ett enkelt sätt till resultatet. När de fyra Excel-arken var sam-

manställda påbörjades urvalsprocessen. Detta gjordes genom att citaten lästes ännu en gång 

för att kunna selektera vad som var bäst lämpat för respektive frågeställning. Detta gjordes 

genom att se i vilket sammanhang de olika citaten nämndes för att kunna använda dessa för 

att kunna besvara respektive forskningsfråga.  

De citat som presenteras i resultatet är det som ansågs mest framstående och förklarade för 

just den koden. Resultatet är en sammanfattning av det som sades under samtalen som rela-

terar till forskningsfrågorna och syftet av denna studie.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer resultatet av denna studie och en analys av resultatet att presenteras. Resul-

tatet presenteras enligt en återberättande karaktär av datainsamlingen. Citaten som förekommer är 

inkluderade för att belysa det mest centrala i resultatet.  

Forskningsfrågorna för denna studie är:  

 Vilka utmaningar finns inom kundutbildningen som kan relateras till utbildarnas 

pedagogiska kompetens respektive sakkunskap?  

 På vilket sätt påverkar organisationens attityd mot kundutbildningen förutsätt-

ningarna för den?  

 Hur skulle utmaningarna som uppstår i kundutbildningen hos Saab C2S kunna re-

duceras?   

Resultatet kommer att besvara de två första frågorna medan den tredje frågan kommer att 

diskuteras utifrån resultatet av de andra två. Resultatet baserar sig på koderna som togs fram 

under den tematiska analysen. De förekommande koderna är presenterade under respektive 

fråga. Observera att det finns koder som förekommer under båda frågorna men i dessa fall så 

är utgångspunkten olika. 

5.1 FÖRSTA FORSKNINGSFRÅGAN 
UPPTÄCKTA KODER: Pedagogisk kompetens, förväntningar på utbildaren, 

förväntningar på kunden, språkkunskap hos kund, tid, kunskapen hos kund, 

sakkunskap  

Forskningsfrågan som kommer besvaras:  

 Vilka utmaningar finns inom kundutbildningen som kan relateras till utbildarnas 

pedagogiska kompetens respektive sakkunskap?  

 

Under intervjuerna diskuterade utbildarna att de har en känsla av att de inte borde ha posit-

ionen som utbildare. De nämner att de känner att de har blivit placerade i positionen för att 

ingen annan vill ha den. En av utbildarna säger att hen känner att kundutbildningen bara är 

någonting som ska göras och att det är något som hen inte lägger speciellt mycket engagemang 

på.  

Jag är egentligen projektledare och jag känner att kundutbildningen 

är mer som en ’tick in the box’. (U.9) 

Utbildarna anser att de inte har tillräcklig pedagogisk kunskap för att kunna utföra arbetet på 

ett harmoniskt och tillfredställande sätt. De menar att avsaknaden av pedagogisk kompetens 

får dem att känna stress inför kundutbildningen och de känner sig maktlösa. De anser också 

att om de skulle ha fler pedagogiska verktyg att tillgå så skulle uppgiften som utbildare bli 

både lättare och roligare.  

Jag vet inte hur, jag vet ingenting om pedagogik (…) Jag menar att jag 

inte vet hur man ska undervisa. (U.9) 

Utbildarna uttrycker att de saknar pedagogiska verktyg att använda i kundutbildningen. Trots 

detta finns det ett pedagogiskt verktyg som samtliga utbildare använder kontinuerligt i sitt 
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arbete. Utbildarna menar att kundutbildningen ofta utgår ifrån en PowerPoint-presentation 

(PPP). De påstår att de använder PPP kontinuerligt i sitt arbete och de påstår att de inte kän-

ner till något annat verktyg som bör användas och som är lika tidseffektivt. Användandet av 

PPP baserar sig på att kundutbildningen ofta innefattas av ett begränsat tidsschema och att 

förberedelsetiden är otillräcklig. Detta resulterar i att förberedelsetiden är en stressad tidspe-

riod för utbildarna. 

Vidare antyder utbildarna att PPP är det bästa och snabbaste verktyget de har att tillgå. De 

menar att vem som helst kan göra en PPP och att det inte kräver några specifika kompetenser, 

speciellt inte en pedagogisk kompetens. Utbildarna anser att detta kan vara anledningen till 

att de har känslan av att kundutbildningen endast är någonting som ska göras, som en ’tick in 

the box’. De menar också att användandet av PPP ger dem förutsättningar för att få en känsla 

av vad resultatet av kundutbildningen kommer att leda till.  

En av utbildarna antyder att det är viktigt för hen att kontrollera att den tekniska utrustningen 

fungerar på ett korrekt sätt när hen använder PPP. Om den inte gör det så används dyrbar tid 

åt teknikproblem.  

Trots den känsla av hopplöshet som utbildarna uttrycker så finns det ett pedagogiskt verktyg 

som flertalet av utbildarna uttrycker att de använder sig av. De menar att de använder sig av 

så kallade ”bikupor”. En bikupa är när en specifik fråga eller ett specifikt ämne diskuteras i 

helgrupp eller i mindre grupper. En organiserad bikupa är när utbildaren väljer ämne och 

låter deltagarna i kundutbildningen diskutera detta. En oorganiserad bikupa är när delta-

garna i kundutbildningen själva tar initiativet till diskussion. Inom kundutbildningen genom-

förs både organiserade och oorganiserade bikupor. Utbildarna vittnar om att dessa bikupor 

ofta genomförs på kundens modersmål.  

Jag brukar kalla det bikupa. Jag har använt både organiserad och oor-

ganiserade. (…) efter att de har pratat en stund så får de tio minuter 

på sig att sammanfatta på Whiteboarden vad de har kommit fram till.  

(U.4) 

Utbildarna menar att de gör vissa antaganden angående deltagarna när de planerar kundut-

bildningen. Dessa antaganden och förväntningar leder till att utbildarna kan få en känsla för 

vad det förväntade resultatet kommer att bli. Om dessa antaganden är korrekta blir plane-

ringen troligtvis framgångsrik. Om inte, så behöver utbildarna planera om kundutbildningen 

när den redan har påbörjats.  

Där och då så förändras det, man måste anpassa undervisningen på 

stående fot. (U.6) 

Diskussionen fortsätter och en av utbildarna påstår att hen kanske har orealistiska förvänt-

ningar på deltagarna i kundutbildningen.  

Jag har någon slags övertro att de ska lära sig själv. (U.11) 

Utbildarna belyser att det är svårt för dem att säkerställa att deltagarna i kundutbildningen 

har förstått innehållet av kursen. Det finns en fråga som de alla har ställt sig:  

Förstår de vad jag säger? (U.1) 

Vidare menar utbildarna att de försöker att säkerställa att deltagarna verkligen har förstått 

vad de säger. Detta är en stor utmaning, speciellt när vissa deltagare har bristfälliga kunskaper 

i engelska. För att tackla denna utmaning så försöker utbildarna finna den person bland del-

tagarna som har den bästa förståelsen för det engelska språket och den högsta tekniska för-

ståelsen. Detta, hävdar utbildarna, är ofta den person som har den högsta rangen i gruppen. 
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För att förmedla kunskapen från utbildarna till deltagarna när det finns en språkbarriär så 

presenterar utbildarna bitar av innehållet för dem. Den person som har den bästa förståelsen 

för engelska översätter sedan detta innehåll till kundens modersmål. 

Den språkliga barriären existerar inte om deltagarna är från Sverige. Trots detta ställer sig 

utbildarna samma fråga när de utför kundutbildning i Sverige. Men då är inte språket som är 

problemet, utan då funderar utbildarna huruvida kunskapen verkligen förmedlas så att del-

tagarna förstår vad utbildaren menar.  

Under kundutbildningen observerar utbildarna att det finns deltagare som är väldigt tysta. 

De menar att detta är en utmaning då de inte kan vara säkra på varför dessa deltagare är tysta. 

Utbildarna funderar på om deltagarna är tysta för att de inte förstår eller om det är för att de 

inte är intresserade. En av utbildarna menar att hen inte lägger tid på de oengagerade delta-

garna då tiden är en bristvara inom kundutbildningen.  

Jag lägger inte krut på de som inte är engagerade. (U.5) 

Vidare hävdar en av utbildarna att hen brukar kategorisera deltagarna för att få en känsla av 

vilka förväntningar på kursen som kunden har. Utbildaren skannar då av rummet för att 

kunna göra denna kategorisering och för att få en känsla av hur hen bör lägga upp kursen. De 

kategorierna som utbildaren brukar dela in deltagarna i är följande:  

 Den jätteintresserade – är vetgirig och är uppmärksam på vad utbildaren säger.  

 Överlevaren– Anser att kundutbildningen är ett uppdrag som de måste genomgå i 

deras position för att överleva.  

 Befordraren – Ser kundutbildning som en möjlighet att bli befordrad till en högre 

position.  

 Du har blivit tillsagd att gå – är endast närvarande för att det är någon annan som 

sagt till dem att gå. De har inget genuint intresse för utbildningen och hade lika gärna 

kunnat stanna hemma.  

Vidare påstår utbildarna att det finns ett grupptryck som inte tillåter de oengagerade delta-

garna att störa kundutbildningen.  

Så även om de är där på tvång och kanske inte vill vara där så har de 

ändå respekten och kravet från gruppen. (U.5) 

Under intervjuerna uttryckte vissa utbildare att de kämpar med sakkunskapen. Utbildarna 

nämner frekvent att sakkunskap på ett flertal nivåer krävs. De nämner att de ofta har mer 

kunskap om vissa delar av systemet men saknar kunskapen om andra delar och att detta leder 

till att de känner sig osäkra när de ska förklara systemet i sin helhet. Utbildarna beskriver att 

känslan av att inte känna till hela systemet kan leda till att de blir nervösa och känner en oro 

under kundutbildningen.  

Vissa delar har man haft flera gånger och kanske någon ny del som 

man inte riktigt är lika inne i. Så att, då kan man känna lite oro för det. 

(U.2) 

Ett annat ämne som diskuterades frekvent under intervjuerna var sakkunskapen som delta-

garna i kundutbildningen besitter. Utbildarna uttrycker att förkunskapen hos deltagarna va-
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rierar kraftigt. Detta gör det svårt för utbildaren att uppskatta den tid som diskussioner kom-

mer att ta och även vilka frågor som deltagarna kommer att ställa. Utbildarna menar att detta 

leder till att det är svårt för dem att förbereda sig själva och materialet för kundutbildningen.   

Få någon känsla av vad eleverna har för förkunskaper, vilken nivå och 

gärna att dom har en jämn nivå så att säga. (U.12) 

En av utbildarna berättar att det tidigare har funnits teknikmanualer att tillgå som undervis-

ningsmaterial i kundutbildningen. Dessa teknikmanualer användes till att säkerställa att del-

tagarna i kundutbildningen uppfyllde förkunskapskraven. Utbildarna informerar om att vissa 

kunder beställer en förberedande kurs för att kunna säkerställa kunskapen hos deltagarna 

men att det även kan vara ett sätt för utbildarna att utvecklas i sitt arbete. Utbildarna menar 

att de inte använder sig av dessa teknikmanualer längre och de vet inte varför det har blivit 

så.  

En annan utbildare fortsätter diskussionen om hur förberedelsekurser skulle kunna användas 

idag. Utbildaren anser att om teknikmanualerna skulle användas i kundutbildningen så skulle 

kunskapsnivån hos deltagarna jämnas ut. Utbildaren är övertygad om att detta skulle leda till 

att utbildarna skulle kunna förutse utmaningarna som kan uppstå och att om kunskapsnivån 

hos deltagarna var jämnare så skulle även resultatet av kundutbildningen ligga på en högre 

nivå.  

Å andra sidan diskuterar utbildarna att det är en stor utmaning om deltagarna har mer kun-

skap om ämnet än förväntat. Utbildarna berättar att om deltagarna besitter mer kunskap än 

förväntat så ställer de mer specifika frågor och dessa frågor ligger ibland på en för hög nivå 

för utbildarna.  

Han hade nog stundtals bättre koll än vi. (U.6) 

Utbildarna menar att för att kunna förstå förutsättningarna och för att lära sig den operativa 

kunskapen om hur systemet fungerar så krävs det att förberedelsetiden blir längre än vad den 

är idag. Utbildarna beskriver att förberedelsetiden är en stressad tid där de ska få det admi-

nistrativa att fungera samtidigt som de ska planera lektionerna samt förvärva all kunskap som 

krävs i utbildarpositionen.  

Det handlar om förberedelsetid också, hur mycket behöver jag förbe-

reda? Det är alltid det svåra. (U.5) 

Det finns två aspekter av sakkunskap. Den ena är, som nämnt ovan, kunskap om hur området 

borde läras ut medan den andra är förståelsen av hur kunskap översätts till det praktiska och 

hur systemen används i de vardagliga situationer som deltagarna befinner sig i. Utbildarna 

reflekterar under samtalen att majoriteten av dem har en akademisk bakgrund. Denna bak-

grund kan hjälpa dem att utvecklas och förstå systemets funktioner men det hjälper dem inte 

att förstå kundutbildningsdeltagarnas operativa perspektiv. Utbildarna uttrycker att detta 

kan leda till en känsla av frustration och obehag. Frustration då de har problem med att rela-

tera till deltagarna, och obehag då deltagarna har en större förståelse för hur systemet an-

vänds. Detta leder till att en utmaning för utbildarna är att sätta innehållet av kundutbild-

ningen i en kontext.  

Det är en utmaning att inte kunna sätta materialet i en kontext (…) Jag 

vet inte hur deras dagliga verksamhet ser ut och hur det ser ut när dom 

använder systemet. (U.11) 

En av utbildarna understryker att hen anser att det är viktigt att den tekniska utrustningen 

fungerar på ett korrekt sätt. Utbildaren menar att kunderna förutsätter att utbildaren vet allt 
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om systemet, både de operativa delarna och de tekniska delarna. En annan av utbildarna hål-

ler med och lägger till att detta kan leda till att en känsla av hopplöshet infinner sig, speciellt 

när det är en operatörsutbildning då den tekniska kunskapen om systemet inte är något som 

behandlas.  

5.1.1 Sammanfattande analys av första frågan 
Resultatet antyder att utbildarna inom kundutbildningen saknar den pedagogiska kompeten-

sen för att lyckas i sitt arbete. Engeström (1994) menar att detta är väldigt vanligt för utbildare 

inom vuxenutbildningar. Utbildarna anser även att avsaknaden av pedagogiska verktyg leder 

till att de känner att de inte kan prestera på den nivån som de vill. Denna utmaning kan rela-

teras till Mezirows (1969) påstående om att det finns väldigt få utbildningsteorier som är an-

passade för vuxenlärande och att detta kan leda till att det är en annan utmaning att undervisa 

i vuxenutbildning än att undervisa för barn.  

Enligt denna studie känner utbildarna sig ofta stressade och maktlösa när de ska planera och 

genomföra kundutbildningen. Detta kan relateras till Engeströms (1994) teori som antyder 

att detta är en vanlig känsla för utbildare inom vuxenutbildningen och att det kan vara utma-

nande att reducera denna stress.  

Stressen som utbildarna känner kan härstamma ifrån att de måste vara väldigt flexibla i sitt 

arbete. Innehållet i kundutbildningen förändras ofta då de förväntningar som utbildaren har 

på kunderna inte uppfylls men också på grund av att de förväntningarna som kunderna har 

på kundutbildningen inte blir uppfyllda. Engeström (1994) påstår att dessa känslor är vanligt 

förekommande inom arbetsrelaterad utbildning.  

Språkskillnaderna är en utmaning för utbildarna. Resultatet indikerar att utbildarna befinner 

sig i mer av en förmedlarposition än i en utbildningsposition. De har svårt att säkerställa att 

deltagarna i kundutbildningen faktiskt har förstått innehållet som förmedlas under utbild-

ningen då det som sägs blir översatt till kundens modersmål. Schein (2004) menar att om 

deltagarna och utbildarna inte kan dela med sig av sina känslor på grund av att språkbarriären 

är för utmanande så kan gruppen ha svårt att utvecklas.  

Enligt resultatet så känner vissa av utbildarna att de saknar sakkunskap inom systemet. De 

känner att de inte har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra kundutbildningen på den 

nivån som förväntas. Detta motsäger Engeströms (1994) teori där han anser att utbildaren 

ofta är en person som är expert inom de område som ska presenteras.  

Vidare indikerar resultatet att det är utmanande för utbildarna att sätta utbildningen i en 

kontext som deltagarna är vana vid. Engeström (1994) menar att det inte är någonting ovan-

ligt inom arbetsrelaterad utbildning och att det är en utmaning som utbildaren behöver jobba 

med.   
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5.2 ANDRA FORSKNINGSFRÅGAN  
UPPTÄCKTA KODER: Information till kund, organisationsattityden, förvänt-

ningar på utbildaren, förväntningar på kunden, tid.   

Forskningsfrågan som kommer att besvaras: 

 På vilket sätt påverkar organisationens attityd mot kundutbildningen förutsätt-

ningarna för den?  

 

Utbildarna framhåller att flertalet personer är involverade i olika delar av kundutbildningen. 

Alla dessa personer har en egen uppfattning och förväntning på hur kundutbildningen borde 

genomföras.  

Säljare säljer en kurs, projektledare talar sen om för oss hur vi ska göra 

något annat och vi utför på ett sätt och sen är kundens förväntningar 

något helt annat. (U.3) 

Resultatet indikerar att då ett stort antal personer är involverade i kundutbildningen så resul-

terar det i att kunden har förväntningar på kursen som är orealistiska. Dessa orealistiska för-

väntningar leder till att det förväntade målet för kundutbildningen ser helt olika ut för utbil-

darna och deltagarna. Vidare kan detta leda till att kunden ibland anser att hen kan kritisera 

systemets funktioner och att utbildaren är den som ska kunna stå till svars för denna kritik.  

Jag tycker att den största utmaningen är att det är väldigt lätt att 

hamna i en försvarsposition att du inte är där för att utbilda, det blir 

liksom, du är där för att representera ett system som innehåller fel, 

såklart. (U.9) 

Vidare anser utbildarna att kundens förväntningar kräver att utbildaren är flexibel i sitt ar-

bete. Utbildarna kan ha planerat innehållet för kundutbildningen i tron av att alla deltagare 

har en viss kunskapsnivå av engelska men när lärotillfället börjar så inser utbildarna att del-

tagarna saknar denna kunskap, eller att det är en operatörskurs men tekniker närvarar.  

Sen är det alltid svårt i och med att man aldrig vet vilka personer som 

kommer. Inbjudan kan säga att det här är en operatörskurs och så 

kommer åtta tekniker och två operatörer. Som har två helt olika fokus. 

(U.5) 

Utbildarna uttrycker att dessa förväntningar på flexibilitet gör att både kunden och organi-

sationen förväntar sig att utbildarna kan genomföra kundutbildningen på annan ort än Saabs 

lokaler i Järfälla. Utbildarna fortsätter diskussionen och menar att detta kan vara en stor ut-

maning då kunskapsutbytet mellan medarbetare försvåras och i vissa fall blir det omöjligt. 

Vidare nämner en av utbildarna att hen har svårt att veta vems ansvar det är att utrustningen 

fungerar på ett korrekt sätt de gånger som kundutbildningen utförs på en plats där Saab inte 

bär huvudansvaret för utrustningen.  

Dessutom uttrycker utbildarna att kommunikationen inom organisationen måste förbättras 

och arbetas kontinuerligt med. Speciellt eftersom många personer är involverade i kundut-

bildningen och alla dessa personer har olika förväntningar på vad kundutbildningen bör re-

sultera i. Utbildarna menar att så som kommunikationen fungerar idag så får de inte tillräck-

lig information för att kunna planera och utföra kundutbildningen med ett gott resultat.  
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Jag tror vi har stora organisatoriska problem här att på något sätt att 

det inte är den här kommunikationen mellan alla olika, du har säljare 

som säljer en kurs med någonting i åtanke, sen händer det ingenting 

på några år sen får vi utföra kursen och det ska göras på nolltid och så 

vidare. Så det finns en del streamlining som skulle förbättra vårt jobb. 

Det är en utmaning. (U.1) 

Utbildarna anser att den bristande kommunikationen leder till att de har en begränsad insyn 

i vilken information som kunden får tillgång till. Utbildarna uttrycker att de inte vet hur in-

bjudan som skickas till kund ser ut, vilka förväntningar som kunden har, eller vilka personer 

som kommer att delta i kundutbildningen.  

Dom skickar hit folk oavsett liksom. Man får vad man får så får man 

forma det där efter. (U.4) 

Trots att det är många involverade i kundutbildningen och att det är många som har olika 

förväntningar på vad kundutbildningen ska innehålla och hur den bör genomföras så menar 

utbildarna att det slutar med att alla gör som de är mest bekväma med.  

När det är utbildning så är det som dom flesta av oss har sagt, det är 

upp till var och en. (U.5) 

Å andra sidan uttrycker utbildarna en önskan om assistans från organisationen när de plane-

rar kundutbildningen. De tror att även om det tar tid att utveckla ett sådant samarbete så 

skulle det kunna spara tid i framtiden.  

Så jag tror att vi borde ha någon slags drifthandbok hur utbildning ska 

gå till. Och det får ta den tid det tar, om vi har en bra drifthandbok och 

vi har bra exempel på hur utbildning på ett visst ämne och utrustning 

ska bedrivas då kommer vi spara tid i framtiden. (U.1) 

Tidsaspekten är någonting som diskuteras frekvent under samtalen. Utbildarna uttrycker en 

känsla av att det är en viktig del i organisationen. Utbildarna informerar om att det finns 

material i kundutbildningspaketet som produceras men som aldrig används. De påstår att den 

tiden som läggs på att producera dessa material är onödig. Dessa material produceras då kun-

den har beställt detta men i slutändan används de inte till någonting.  

I teorin ska man ha gjort en TNA, traning need analysis, (…), men det 

är en pappersprodukt, dom som gör TNA:n är inte inblandade i ut-

bildningen och det skrivs ingen ordentlig rapport så det finns interna 

rutiner här som inte följs och inte är kravgjorda på något sätt. Vi får 

en kurs och vi gör så gott vi kan. (…), kunden betalar ofta för det, att 

få en TNA (…) ibland så används dom inte i kursen. (U.1) 

Under intervjuerna nämner utbildarna att eftersom tiden är en viktig aspekt för företaget så 

har de en känsla av att ekonomin har en central del i organisationen. De upplever att kundut-

bildningen ofta blir framstressad. Utbildarna har ofta flera arbetsuppgifter som prioriteras 

högre än kundutbildningen. Utbildarna upplever att ekonomins centrala del och tidsa-

spektens åsidosatthet leder till att organisationen adresserar positionen som utbildare till vem 

som helst. Trots detta, förväntar sig organisationen ett gott resultat.   

Men det är visst vår kvartalsekonomi idag och så där att vi har tids-

press på oss och vi stoppar in vem som helst på vilken position som 

helst utan förberedelse och tror att det ska bli bra. (U.1) 
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Under den tid som författaren tillbringade på Saab så diskuterades det mycket med de an-

ställda under fikaraster och luncher samt i korridorsdiskussioner. Under dessa informella in-

tervjuer uppstod en känsla av att de anställda kände sig stressade och att det fanns en antydan 

till en negativ attityd mot organisationen. 

5.2.1 Sammanfattade analys av andra frågan  
Enligt utbildarna så är det väldigt många personer som är involverade i kundutbildningen. De 

menar att detta leder till att det är svårt för dem att förstå vad som är viktigt i kundutbild-

ningen eftersom alla dessa personer anser att olika delar är viktiga och att alla dessa personer 

har sin egen agenda angående kundutbildningen. Engeström (1994) nämner att det är vanligt 

förekommande inom vuxenutbildningar att utbildare ofta känner att deras arbete är kontroll-

lerat och att det är någon annan som bestämmer över innehållet. Trots detta, hävdar utbil-

darna att i slutändan gör varje utbildare som de själva anser vara rätt. Denna motsträvighet 

kan förklaras med Hofstedes (1980) forskning om IDV och PDI. Svenskar har ett relativt högt 

IDV och lågt PDI, detta betyder att svenskar värdesätter sitt eget arbete högre än kollektivets 

gemensamma arbete och att de inte förlitar sig på personer i en högre position än dem själva.  

Resultatet indikerar att kommunikationen inom organisationen är bristfällig. Utbildarna på-

står att de inte får all den information som är nödvändig för att de ska kunna utföra sitt arbete 

på ett lyckat sätt. Enligt Haglund och Ögårds (1995) 3L modell så är en väl fungerade kom-

munikation lösningen på många av utmaningarna som kan uppstå inom en organisation. De 

hävdar att för att kunna få en framgångsrik kompetensutveckling inom förtaget så måste kom-

munikationen vara välfungerade.   

En välfungerade kommunikation är roten till att stärka företagskulturen. Utbildarna uttrycker 

att de känner att kulturen är någon som organisationen bör arbeta med. För att skapa en stark 

kultur så kan Bangs (2009) fem tekniker tas i beaktande. Bang (2009) hävdar att det inte går 

att förändra en kultur genom tvång. Hofstede (1980) definierar att kultur är för gruppen vad 

personlighet är för individen. En individ kan inte ändra sin personlighet i ett kortare perspek-

tiv och det blir ännu svårare om någon annan befaller individen att ändra den. Kultur är ett 

komplex begrepp som inte förändras i ett vingslag, utan det måste få ta tid och det är något 

som måste arbetas med kontinuerligt. 

I resultatet framkommer det att det finns antydan till en negativ attityd. Denna negativa atti-

tyd kan komma, om den fortplantar sig, att påverka kulturen på ett negativt sätt. Haglund och 

Ögård (1995) menar att attityder och kultur är kopplade till varandra och att hänsyn måste 

tas till båda begreppen för att kunna skapa ett starkt, framgångsrikt, och kompetensutveck-

lade företag.  
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6 DISKUSSION 

I diskussionen diskuteras resultatet utifrån teorin för att bedöma om resultatet ligger i 

linje med tidigare forskning.  

Diskussionen är indelad i fyra delar. I den första delen lyfts utbildarnas kompetens, vilket är 

en diskussion utifrån forskningsfrågan: 

 Vilka utmaningar finns det i kundutbildningen som kan relateras till utbildarens 

pedagogiska kompetens respektive sakkunskap? 

Den andra delen är fokuserat på företagskulturen vilket har utgångspunkt i följande forsk-

ningsfråga:  

 På vilket sätt påverkar organisationens attityd mot kundutbildningen förutsätt-

ningarna för den? 

I den tredje delen diskuteras följande forskningsfråga: 

 Hur skulle utmaningarna som uppstår i kundutbildningen hos Saab C2S kunna re-

duceras?  

I denna del presenteras även förslag på vad Saab kan göra för att reducera de utmaningar 

som utbildarna uttrycker uppstår i kundutbildningen.  

I den sista delen kommer den valda metoden, studiens reliabilitet, och studiens validitet att 

diskuteras.  

6.1 UTBILDARNAS KOMPETENS 
Som nämnt ovan kommer följande fråga att diskuteras i denna del 

 Vilka utmaningar finns det i kundutbildningen som kan relateras till utbildarens 

pedagogiska kompetens respektive sakkunskap? 

 

Enligt Mezirow (2003) kan teorin om transformativt lärande appliceras på vuxenlärande. Det 

transformativa lärandet bygger på att transformera elevernas förutfattade meningar. Utbil-

darna i denna studie indikerar att det är utmanande för dem att sätta utbildningsmaterialet i 

en kontext som deltagarna i kundutbildningen förstår och att de förväntningar som delta-

garna har kan vara svåra att uppfylla. Resultatet indikerar att vissa av utbildarna försöker att 

applicera transformativt lärande inom kundutbildningen utan att de är medvetna om det.  

Mezirow (1969) påstår att det endast existerar ett fåtal teorier som är lämpade att använda 

inom vuxenlärande, något som även lyfts i resultatet. Utbildarna menar att de saknar en pe-

dagogisk grund och pedagogiska verktyg, vilket leder till att utbildarna känner sig maktlösa. 

Engeström (1994) bygger vidare på Mezirow (1969) och påstår att en av de största utmaning-

arna för en utbildare är att hen saknar en pedagogisk bakgrund. 

Enligt Engeström (1994) så är representationen av materialet i arbetsrelaterad utbildning en 

viktig men utmanade del. Resultatet indikerar att detta är en utmaning även för utbildarna på 

Saab. Utifrån Engeströms (1994) dimension ”hur kunskap representeras” så antyder resulta-

tet att utbildarna inte använder sig av kategorin fysiskt/sensomotoriskt. Anledningen till 

detta kan vara för att utbildarna känner att de inte kan relatera till deltagarna och att de ofta 

inte vet vilken bakgrund eller kunskap deltagarna har. För att utbildarna ska kunna använda 

sig av kategorin fysiskt/sensomotoriskt så bör de veta vilka deltagarna är. För att kunna skapa 



31 
 

en relation till deltagarna så kan Scheins (2004) teori om gruppformation användas. Schein 

(2004) antyder att varje grupp som skapas har sin egen kultur men innan gruppen har nått 

sin fulla mognad så kommer den genomgå fyra steg för att nå sin fulla potential som grupp. 

Schein (2004) påstår också att den mest fundamentala kulturella handlingen är när medlem-

marna i denna kultur delar emotionell information med varandra. Resultatet indikerar att 

detta inte är något som utbildarna gör med deltagarna. För att kunna använda Engeströms 

kategori fysiskt/sensomotoriskt så måste utbildarna lära känna deltagarna och skapa en kul-

tur med dem.  

En annan anledning till varför utbildarna inte använder sig av kategorin fysiskt/sensomoto-

riskt kan vara den begränsade tiden som är en stor utmaning i kundutbildningen. Å andra 

sidan vittnar resultatet om att de två andra kategorierna symbolik/ språkligt och visuellt an-

vänds frekvent i kundutbildningen, i form av bikupor och PPP.  

Enligt resultatet känner utbildarna att de inte har tillräckligt med tid för att kunna förbereda 

sig själva på ett tillfredställande sätt inför kundutbildningen, generellt sett. Engeström (1994) 

påstår att denna känsla rotar sig i att utbildare ofta jobbar ensamma och att arbetsbördan är 

för stor. 

Utbildarna diskuterar att de har en begränsad insyn i kontexten kring kundutbildningen och 

att de har svårt att veta vad som är viktigt i kundutbildningen. Enligt Haglund och Ögård 

(1995) så är det viktigt att komma överens om de uppsatta målen och arbetets inriktning för 

att kunna skapa en kompetensutvecklande miljö på en arbetsplats. Haglund och Ögård (1995) 

anser att lagarbete är väsentligt för att kunna skapa ett klimat som är utvecklande för den 

enskilde anställde.  

Haglund och Ögård (1995) konkluderar att om utbildarna skapar ett team med andra utbil-

dare, men också utanför deras vanliga nätverk, så kommer kompetensen hos varje utbildare 

att öka. Utbildarna hos Saab uttrycker att de dels saknar pedagogisk kunskap samt sakkun-

skap om systemen. Om utbildarna arbetade som ett team eller om ett mentorsprogram som 

alla utbildare var en del av implementerades, så skulle de kunna förvärva denna kunskap av 

varandra. De skulle kunna lära av varandra vilket skulle vara utvecklande för alla inblandade 

(Haglund & Ögård, 1995). 

Som nämnt ovan så anser utbildarna att de stundtals känner att sakkunskapen saknas. Enge-

ström (1994) menar att denna känsla kan komma från att utbildare ofta jobbar ensamma och 

att de känner att direktiven om deras arbete kommer från någon som befinner sig i en högre 

position inom organisationen.  

Den hopplöshet som utbildarna nämner kan reduceras, anser Engeström (1994), genom att 

skapa allianser utanför deras vanliga nätverk. Det skulle kunna stärka den enskilde utbildaren 

och känslan av hopplöshet skulle blekna bort. Å andra sidan menar Engeström (1994) att 

detta kan vara en utmanade uppgift då utbildaren ofta anses vara expert på det område som 

ska presenteras.  

6.2 FÖRETAGSKULTUR  
I denna del kommer företagskulturen diskuteras med utgångspunkt i följande fråga:  

 På vilket sätt påverkar organisationsattityden förutsättningarna för kundutbild-

ningen?  

 

Enligt resultatet har organisationen orealistiska förväntningar på vad utbildarna bör göra i 

sin position. Utbildarna uttrycker att de inte hinner göra det som organisationen förväntar sig 
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av dem och att planeringen av kundutbildningen blir en stressad tid. Engeström (1994) påstår 

att detta är en väldigt vanlig känsla hos utbildare i arbetsrelaterad utbildning då de ofta har 

fler arbetsuppgifter utöver utbildningen.  

Enligt denna studie är det en utmaning om deltagarna i kundutbildningen har en undermålig 

kunskap i engelska. Utbildarna anser att innehållet i kundutbildningen tar dubbelt så lång tid 

att presentera då allt de säger översätts till kundens modersmål. Detta kan förklaras med att 

kommunikationen inom organisationen inte fungerar på den nivån som är önskvärd. Utbil-

darna menar att de inte vet vilken information som kunden har fått. Enligt Bang (2009) är 

det viktigt att använda sig av uttryck inom en kultur. Han menar att om inte alla medlemmar 

kommit överens om hur de ska uttrycka sig så kommer inte kulturen att bli starkare, snarare 

tvärtom. 

Resultatet indikerar att organisationen tar kundutbildningen för givet och att det är något 

som vem som helst kan genomföra. Denna attityd mot kundutbildningen kan vara en förkla-

ring till att den pedagogiska kompetensen saknas. Vidare så uttrycker utbildarna att om vem 

som helst kan vara utbildare så finns det ingen prestige eller utmärkande för dem som är 

utbildare. För att undvika denna känsla så bör organisationen komma överens om vad som är 

viktigt och sätta upp gemensamma mål (Haglund & Ögård, 1995). Detta med syftet att i för-

längningen öka kompetensen hos individen och inom företaget, samt att företaget kommer 

att utvecklas till det effektivare.   

Haglund och Ögård (1995) anser att en av de viktigaste aspekterna i en företagskultur är atti-

tyder. Om attityderna är negativa så kommer detta att påverka kulturen på ett negativt sätt. 

För att reducera den negativa känslan som utbildarna uttrycker så bör Saab arbeta med atti-

tyderna. Detta kan göras genom att använda Bangs (2009) fyra uttryck eftersom attityder 

uppvisas genom uttryck.  

Kultur är inte något som kan kontrolleras men enligt Bang (2009) så finns det fem tekniker 

som kan användas för att stärka kulturen. Som nämnt ovan så är attityder en av de viktigaste 

aspekterna inom en kultur. Kultur och attityder är kopplade till varandra, och för att kunna 

stärka och förändra en kultur så bör attityderna inom kulturen arbetas med. Enligt resultatet 

så är detta inget som appliceras på organisationen eller inom kundutbildningen.  

Utbildarna antyder att det är många personer inblandade i kundutbildningen vilket leder till 

att det blir än viktigare att kommunikationen fungerar oproblematiskt. Engeström (1994) på-

står att det är vanligt att ett stort antal personer är inblandade i vuxenutbildningar. Han fort-

sätter och antyder att ju fler personer som är inblandade desto mer odefinierad blir utbild-

ningen då alla dessa personer har sin egen agenda och förväntning på vad utbildningen ska 

resultera i.   

Enligt resultatet så känner utbildarna att de får direktiv om kontexten av personer som befin-

ner sig i en högre position än dem själva. Trots detta så menar utbildarna att de genomför 

kundutbildningen på det sätt som de själva anser vara det bästa sättet. Detta beteende kan 

förklaras med Hofstedes (1980) begrepp IDV och PDI. Sverige har ett relativt högt IDV och 

lågt PDI, detta betyder att svenskar värdesätter sitt eget arbete högre än kollektivets och att 

de inte förlitar sig känslomässigt på personer i en högre position än dem själv vilket resultatet 

indikerar att utbildarna på Saab också gör. Det som utbildarna beskriver att det gör kan i 

högsta grad relateras till Hofstedes (1980) forskning.  

När utbildaren genomför kundutbildningen på det sätt som hen anser är det rätta så beror 

innehållet enbart på denne utbildares kunskap. Den enskilde utbildares ensamhetskänsla 

kommer på det viset att öka och kundutbildningens utveckling kommer att stagnera. För att 

kundutbildningens utveckling ska gå framåt så bör utbildarna ha insikt i kundutbildningens 
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alla steg från när kursen sälj tills det att den ska genomföras. Detta är en process som kan vara 

årslång.  

Om alla de personer som är involverade i kundutbildningen skulle arbeta som ett team med 

uppsatta mål som samtliga strävar efter så skulle alla har samma agenda för kundutbild-

ningen. På det sättet kan ensamhetskänslan blekna och utvecklingen av kundutbildningen 

öka (Haglund & Ögård, 1995). Detta kan även leda till att kundutbildningens status ökar då 

alla involverade vill utföra ett bra arbete och alla vet att deras arbete är avgörande och viktigt 

för hela processen. De anställda kommer att vara mer positiva vilket kan att leda till en posi-

tivare attityd och den positiva attityden kan komma att stärka företagskulturen (Bang, 2009).   

6.3 REDUCERA SVÅRIGHETERNA I UTMANINGARNA 
I denna del kommer den sista forskningsfrågan för denna studie att diskuteras 

 Hur skulle utmaningarna som uppstår i kundutbildningen hos Saab C2S kunna re-

duceras?  

 

Både den individuella utbildarens kompetens och företagskulturen påverkar kundutbild-

ningen. För att reducera utmaningarna i kundutbildningen så bör företagskulturen förbättras. 

Då Bang (2009) anser att kultur handlar om uttryck så skulle hans fyra uttryck kunna använ-

das som en start på detta arbete.  

Tid för förberedelse är en annan stor utmaning för utbildarna. Förberedelsetiden upplevs som 

för kort och längden på kurserna de ger är antingen för korta eller för långa, enligt utbildarna. 

För att reducera utmaningen med tiden så bör det viktiga definieras, jobba mer som ett team, 

och ha ett öppet klimat där utbildarna vet att de kan vända sig till en mer erfaren medarbetare 

för hjälp. Tidigt i diskussionen diskuterades den enskilde utbildarens kompetens och att den 

stundtals ligger på en för låg nivå för att kunna genomföra kundutbildningen på ett roligt och 

tillfredställande sätt. Utifrån resultatet av denna studie är det tre områden som är mest fram-

stående för att kunna reducera utmaningarna som uppstår i kund utbildningen hos Saab C2S, 

dessa tre är samarbete, kommunikation och skapandet av en stark kultur.  

6.3.1 Samarbete 
Enligt Engeström (1994) så måste utbildarna skapa allianser utanför sitt vanliga nätverk. 

Detta kan både göras inom utbildargruppen men också i hela organisationen.  

Haglund och Ögård (1995) anser att för att kunna skapa en miljö för kompetensutveckling så 

kan ett mentorsprogram implementeras på förtaget. Detta skulle även kunna användas som 

ett verktyg för utbildarna på Saab.   

Om organisationen skulle kunna implementera Haglund och Ögårds (1995) 3L modell för 

kompetensutveckling så skulle svårigheterna med utmaningarna kunna reduceras. 3L mo-

dellen syftar till de tre kompetenser som en organisation kan arbeta med för att kunna skapa 

en kompetensutvecklade miljö inom organisationen. (Haglund & Ögård, 1995). 

6.3.2 Kommunikation  
Enligt Bang (2009) så handlar kultur i stor utsträckning om uttryck, vilket är hur kommuni-

kationen utförs i en kultur. Resultatet indikerar att kommunikationen inom organisationen 

är bristfällig och något som organisationen bör arbeta med för att kunna reducera utmaning-

arna.  
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6.3.3 Skapa en stark kultur  
Enligt resultatet av denna studie så skulle en stark kultur kunna skapas på Saab om allianser 

inom organisationen skapades, om man arbetade enligt 3L modellen (Haglund & Ögård, 

1995), och om man förbättrade kommunikationen. Organisationen skulle också kunna imple-

mentera Bangs (2009) fem tekniker för att skapa en stark kultur.  

Om alla dessa rekommendationer övervägs så kommer, förhoppningsvis, utmaningarna som 

uppstår i kundutbildningen hos Saab C2S kunna reduceras.   

6.4 METODDISKUSSION  

6.4.1 Etik  
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är de etiska aspekterna viktiga inom all forskning. För att upp-

fylla informationskravet och samtyckeskravet i denna studie så behövde alla deltagare signera 

en konfidentiell utfästelse (Bilaga A2) innan intervjuerna påbörjades.  

En inbjudan till intervjuerna skickades till alla deltagare (Bilaga A1) i förväg. Innan inbjudan 

skickades ut så informerades alla deltagare att de skulle få en inbjudan och då förklarades 

även syftet för studien och hur den skulle kunna hjälpa dem i deras arbete.  

Sekretesskravet uppfylldes genom att alla deltagare, projekt, system och kunder anonymise-

rades. Då Saab är ett säkerhetsklassat företag så signerades även en överenskommelse rö-

rande det inspelade materialet (Bilaga A3). Det inspelade materialet låg inlåst i en låda under 

hela studiens tid, förutom då transkriberingen genomfördes. Det inspelade materialet och 

transkriptionen har endast lyssnats på och lästs av författaren.  

Datainsamlingen, det inspelade materialet, och transkriptionen kommer att sparas av Saab 

under ett års tid för att möjliggöra replikering av studien. Därefter kommer de att förstöras.   

6.4.2 Reliabiliteten och validiteten för studien  
För att öka reliabiliteten av denna studies så skulle en annan person kunna genomföra en 

analys av datainsamlingen för att kunna jämföra slutsatserna. Om två personer hade genom-

fört denna studie tillsammans hade reliabiliteten för studien ökat. 

Ett annat sätt att öka reliabiliteten för studien skulle vara om ytterligare en grupp personer 

hade deltagit. T.ex. skulle cheferna eller personer som ingår i säljarteamet kunnat bli inter-

vjuade. Detta skulle ha genererat fler utsagor och det skulle även kunna styrka att resultatet 

inte är slumpmässigt.  

Den konceptuella validiteten för denna studie skulle öka om ytterligare en källa för datain-

samlingen använts. Ett exempel på detta är om en enkätstudie hade utförts på anställda som 

inte tillhör gruppen utbildare. Om detta skulle ha utförts så skulle det även ha funnits kvanti-

tativa data att tillgå och ytterligare insamlad data. Vidare så är slutsatserna från datain-

samlingen rimliga och resultatet indikerar att slutsatserna är begripliga.   
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7 SLUTSATS 

Slutsatserna från denna studie är att det finns fyra verktyg som Saab C2S skulle kunna arbeta 

med för att kunna reducera svårigheterna som utbildarna upplever inom kundutbildningen 

som är utmanande.  

För att förbättra kommunikationen så bör organisationen arbeta mer som ett lag och komma 

överens om målsättningen och inriktningen för arbetet.  

Utbildarna uttrycker att avsaknaden av den pedagogiska kompetensen och sakkunskapen är 

en stor utmaning för dem. För att reducera denna utmaning så skulle utbildarna kunna ha ett 

mentorsprogram i utbildargruppen där de som har en kunskap inom pedagogik skulle kunna 

dela med sig till de som saknar den och de som har en stor sakkunskap om systemen skulle 

kunna dela med sig av sin kunskap till de som saknar den. Men mentorsprogrammet skulle 

även kunna användas i stor skala över hela organisationen för att samtliga som är involverade 

i kundutbildningen skulle kunna utveckla sina kompetenser inom samtliga områden, enligt 

resultatet av denna studie. Här följer de fyra verktygen som Saab skulle kunna arbeta med för 

att kunna reducera utmaningarna i kundutbildningen, utifrån resultatet av denna studie:  

1. Påbörja en diskussion i organisationen om kundutbildningen. Om kundutbildningen 

är något som ska levereras till kund och inte bara något som ska bli klart så måste det 

också kommuniceras.  

2. Definiera vad som är viktigt. Om kundutbildningen är viktig så måste det vara något 

som alla är överens om. Kom överens om målsättningen och inriktningen för arbetet.  

3. Använd den kompetens som finns inom företaget för att skapa en kompetensutveck-

lande miljö, både för utbildarna men också för andra anställda. Om kompetensen 

ökar kommer känslan av att utbildarpositionen är något som vem som helst kan ut-

föra att blekna. Alla inblandade i kundutbildningen bör ses som ett team som arbetar 

mot samma målsättning.  

4. Skapa en stark kultur. Om samtliga punkter ovan övervägs så är Saab på god väg till 

att ha skapat en stark kultur. Företagskultur är inte något som kan förändras över en 

natt utan är något som måste arbetas med kontinuerligt över en lång tid. Bangs 

(2009) fem tekniker skulle kunna användas som ett verktyg för att uppnå detta.  

Om de fyra stegen i gruppformation (Schein, 2004) används i mentorsprogrammet (Haglund 

& Ögård, 1995) och i alliansskapandet (Engeström, 1994) så bör utbildarens kompetens både 

inom pedagogik och sakkunskap öka och möjligheten för ett eventuellt kunskapsutbyte 

skapas.  

 

7.1 ANSATS FÖR ATT TA STUDIEN VIDARE  
Ett förslag på vidare forskning är att undersöka på vilket sätt Saab kan förändra sin företags-

kultur genom att implementera Bangs (2009) fem tekniker för att skapa en stark kultur och 

hur Haglund och Ögårds (1995) 3L modell skulle kunna utvecklas för att skapa ett kompe-

tensutvecklade företag.  

Ett annat förslag är att skapa undervisningsmateriel till kundutbildningen genom att använda 

Engeströms (1994) dimensioner i kombination med Mezirows (2003) teori om transformativt 

lärande.  
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9 BILAGOR 

9.1 BILAGA A1 
 

  

Inbjudan till fokusgruppsamtal 

Om mig:  

Jag heter Erika Andersson, är 26 år och studerar min sista termin på KTH där jag läser 

programmet Civilingenjör och lärare. Just nu gör jag mitt examensarbete här på Saab. 

Jag sitter uppe på D4 och delar rum med Thomas Öberg.  

Om projektet och relevans för er:  

Mitt examensarbete handlar om att jag ska skapa persona (elevprofiler) av de deltagarna 

som ni på Saab har i era utbildningar. Jag kommer att skapa tre olika persona utifrån 

nationaliteter. De olika nationaliteterna är: Sverige, Thailand och Finland.  

Jag gör detta för att utbildarna på Saab ska känna sig mer förberedd när det kliver in i 

klassrummet. Ni ska ha bättre koll på vad de kan förväntar sig från deltagarna och hur de 

på bästa sätt kan anpassa sig till klimatet i klassrummet.  

Om fokusgrupper:  

Fokusgrupper är en forskningsmetod som används inom kvalitativ forskning. Fokus-

gruppsamtal går ut på att en moderator (jag) ställer frågor som fokusgruppen (ni) ska 

svara på utifrån ert individuella perspektiv och utifrån en gruppdiskussion.  

Det är viktigt att alla i fokusgruppen får komma till tals, det är ni som styr diskussionen.  

Hur går det till?  

Det börjar med att alla måste läsa igenom och signera en konfidentialitetsutfästelse. Efter 

detta så kommer moderatorn att ställa samma fråga till var och en av er. Samtliga får den 

tiden hen behöver för att svara på frågan utifrån hens egna perspektiv. Moderatorn för-

delar ordet. När vi gått varvet runt så kommer vi gå ytterligare ett varv med samma fråga 

och samtliga deltagare får svara på fråga ytterligare än gång. Efter vi gått det andra varvet 

så är det dags för diskussion och ni får diskutera det som kommit upp under ”varven”.  

 

Jag ser framemot att träffa er alla och höra era upplevelse och uppfattningar! 

Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar till erika.andersson1@saabgroup.com  

 

Varmt välkomna! 

Med vänliga hälsningar Erika  

 

mailto:erika.andersson1@saabgroup.com


39 
 

9.2 BILAGA A2  
 
 
 
  

Konfidentialitetsutfästelse mellan Erika Andersson och _______________________  

 

Härmed försäkrar jag konfidentialitet rörande de uppgifter jag tar del av muntligen och skriftligen 

i samband med mitt forskningsprojekt för examens arbete: ”From done to deliverd”. 

Uppgifter som är relevanta för forskningsfrågan:    

Kommer att användas för att kartlägga hur olika synen är på utbildning och hur statusen kan 

ändras.  

 Informationskravet 
Syftet med examens arbete: ” From done to deliverd” är att kartlägga vad man kan gör för att 

ändra statusen på utbildning för Saabs räkning. Detta görs för att underlätta arbete för utbildarna 

på Saab.  

 Samtyckeskravet 
Du har själv rätten att bestämma om du vill delta i intervjun eller inte. Om det är frågor du inte 

vill svara på så kan du säga det.  

 Konfidentiella kravet 
Inga personuppgifter kommer att användas i rapporten. Allt kommer att anonymiseras till största 

möjliga mån. (Intervjuerna kommer att spelas in och filerna kommer att användas till att tran-

skriberas till textformat.) Texterna kommer sparas i 1 års tid enligt forskningsetiska bestämmel-

ser, texterna kommer sedan att förstöras. 

 Nyttjandekravet  
Uppgifter som kommer fram under intervjun som gäller enskilda personer kommer endast att 

användas i syfte att besvara forskningsfrågan.  

 

Slutrapporten avses bli offentlig i enlighet med normal avhandlingstradition, men texten ska före 

publicering godkännas av Osman Nuru/Johan Hägg vad gäller de av företaget motiverade sak-

uppgifterna. 

 

Stockholm den 12 oktober 2017 

 

 

  

Underskrift  
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9.3 BILAGA A3 
 

  
Jag, Erika Andersson undertecknar härmed överenskommelsen att det inspelade material 

från intervjuerna som äger rum följande datum:  

 

 5/10 -17 Kl: 9:30-11:00, Lokal: Cetrisrummet D4151 

 6/10-17, Kl: 10:30-12:00. Lokal: Konferensrum D4068 

 11/10-17, Kl: 10:00-11:00, Lokal: Konferensrum D4068 

 12/10-17, Kl: 13:00-14:00, Lokal: Konferensrum D4068 

Endast kommer att användas i syftet att besvara de forskningsfrågorna som examensar-

bete avser.  

 

Det inspelade materialet kommer inte att lämna D-huset.  

 

 

Alla deltagare i fokusgruppsamtalen kommer att skriva under en konfidentialblankett (se 

bifogat papper)  

 

 

Det inspelade materialet (kassettband) kommer efter avslutat examensarbete att ges till 

Osman Nuru som kommer arkivera material.  

 

 

 

Stockholm den 4 oktober 2017 

 

 

X
Erika Andersson 
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9.4 BILAGA A4 

  
Bakgrund för fokusgruppsamtalsdeltagare 

 

Utbildning (Ringa in de svaren som passar 

bäst in på dig) 

 Akademisk bakgrund 

Kandidatexamen  

Masterexamen  

Ingenjörsexamen  

Lärarexamen  

Militärbakgrund  

Grundutbildning  

Vidareutbildning (t.ex officer) 

Om du inte har lärarexamen vart har du fått din undervisnings-

potential ifrån? 

 Saab, internt 

 Militären  

 Mitt egna intresse 

Antal år på Saab: ________ 

Tack för dina svar! 
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9.5 BILAGA A5 

Vilka utmaningar upplever du i klassrummet? 

Upplevt/Hört?! 

Vilken är din upplevelse när du kliver in i klassrummet? 

- Vilken är den svåraste? 

- Varför? Språket, attityden, hierarkisk ställning?   

- Vilken barriär i klassrummet är den svåraste? 

Förändras klimatet i klassrummet över tid? 

- Om ja, på vilket sätt? Bättre, sämre?  

Känner du dig bekväm i klassrummet? 

- Om nej, varför inte? 

- Finns det något du/eleverna kan ändra på för att det ska bli bättre?  

Vad är syftet med utbildningen för dig?  

Skiljer sig de olika kurstillfällena åt? 

Fokus på likheter och skillnader mellan de olika utbildningstillfällena. Vi vill få fram de 

olika skillnaderna och likheterna mellan de olika nationaliteterna. Vilken upplevelse har 

utbildarna på Saab? Vad är den största skillnaden? Vad är det som gör att det blir skillna-

der? Hur kan klimatet ändras? Kan det ändras?  

 Vi tror att det finns många likheter mellan Sverige och Finland.  

Vilka är dessa likheter?  

Finns det skillnader? Vad i så fall?  

Vi tror att det finns stora skillnader mellan Sverige/Finland och Thailand.  

Vad är det för skillnader? Förutom det som är självklart (språket). Borde gå att hitta lik-

heter mellan Finland och Thailand då båda blir utbildade på engelska som är deras andra 

språk (oftast).  

Vad är det som uttrycker dessa skillnader? Arrogans osv?  

Styr samtalet till att jämföra de olika upplevelserna från undervisningstillfällena. Finns 

det någon gemensam nämnare till alla dessa skillnader och likheter. Är det lärarnas in-

ställning från början som gör att dessa upplevelser ses som jobbig/inte.  

UTVECKLA!!!! 

 

Tankekarta! Notera för din egen skull 
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9.6 BILAGA A6 

Pulsdopplerradar  
 

En vanlig radar är ett system där en sändare sänder ut radiovågor. Dessa radiovågor är 

elektromagnetiska vågor som träffar ett föremål och studsar tillbaka till mottagaren. I vissa 

fall sitter sändaren och mottagaren på samma plats. Sändaren/mottagaren mäter den tid det 

tar för radiovågen att komma tillbaka och kan således räkna ut avståndet till det förväntade 

föremålet.  

En pulsdopplerradar bygger på samma princip. En pulsdopplerradar skickar ut elektromag-

netiska vågor i pulser med ett specifikt intervall. När dessa vågor träffar föremålet studsar 

vågorna tillbaka mot mottagaren och på samma sätt som med en vanlig radar så mäts tiden 

som det tar för vågen att komma tillbaka för att kunna beräkna avståndet till föremålet. För 

att även kunna bestämma hastigheten på föremålet och i vilken riktning det rör sig så används 

dopplereffekten.  

Vad som händer fysikaliskt med avseende på dopplereffekten är att de elektromagnetiska 

vågor som sänds ut skiftar. Om föremålet rör sig mot mottagaren trycks de ihop vilket gör 

att frekvensen blir högre. Om föremålet istället rör sig bort från mottagaren så sträcks vågen 

ut och frekvensen blir således lägre. Från detta kan hastighet och riktning på föremålet be-

stämmas med hjälp av pulsdopplerradarn, till skillnad från en vanlig radar som vanligtvis 

bara ger positionen för föremålet. 
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