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Sammanfattning 
 

Den här studiens syfte har varit att bidra med kunskap om journaliststudenters lärandeprocess 

under praktikperioden på Sveriges Television. För att förstå lärandeprocessen har Wengers 

lärandeperspektiv Communities of practice använts som utgångspunkt för studiens 4 

frågeställningar: hur skapar studenterna mening för att förstå nya intryck, på vilket sätt bidrar 

olika gemenskaper till studenternas utveckling, på vilket sätt formas studenternas identitet 

under praktikperioden och hur sker studenternas inträde i de nya sociala 

praktikgemenskaperna. För att besvara studiens frågeställningar har 8 stycken 

journalistpraktikanter på SVT intervjuats. Resultatet visade att även de mest fundamentala 

ting som att veta hur man hälsar på varandra är något problematiskt för den som kommer in 

som ny. För att kunna utföra arbetet krävs en förståelse för journalistpraktikens begrepp och 

det kan vara problematiskt eftersom de både är journalistspecifika men även 

redaktionsspecifika. Även om miljön och kollegiet på SVT är mycket välkomnande finns det 

situationer när praktikanter vänder sig till andra praktikanter istället för att fråga mer erfarna 

kollegor om hjälp. Empirin visar att flera studenter har omformat sina identiteter genom att de 

har gått från att starkt identifiera sig som praktikanter till att istället mer identifiera sig som 

journalister. Resultatet visar även att många upplever att de har fått bättre självkänsla och 

ökad tilltro till den egna förmågan. De flesta upplever att de snabbt har kommit in i 

gemenskapen på SVT och mycket tidigt under praktikperioden fått utföra kvalificerade 

arbetsuppgifter. För några har processen varit mer långdragen och en del har önskat mer 

vägledning av handledarna under praktikperioden.  

 

Nyckelord: Communities of practice, Arbetsplatspraktik, Journaliststudenter, 

Lärandeprocess, SVT 
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Abstract 
 

The aim of the study was to observe the process of learning among journalism students during 

their internship at Sveriges Television (SVT). To understand the learning process, Wengers 

theory of learning ”Communities of practice” was used to set the study’s four questions: How 

do the students create purpose and understanding of new impressions, in what way does 

different communities of practice contribute to the students development, in what way does 

the students identities develop during the internship and how do students infiltrate new social 

communities of practice. In order to answer the study’s questions, eight journalism interns at 

SVT were interviewed. The results showed that even the fundamental practice of how one 

greets one another is something the intern has to learn. To be able to accomplish the work, the 

intern also needs an understanding of practical journalism concepts, which can be problematic 

as they are often both trade and editorial specific. Although both the environment and 

colleagues at SVT are very welcoming, there were situations where the interns elected to ask 

other interns for help rather than turning to more experienced colleagues. The empiricism 

showed that several students had remodelled their identities in such a way that they gone from 

strongly identifying themselves as interns to instead identifying themselves as journalists. The 

results showed that many felt that both their self confidence and belief in their own capability 

had improved. Most experienced that they quickly felt part of the work place at SVT, and that 

they during their internship executed qualified assignments. For others, the process had been 

more drawn out and some wished for more guidance by their tutors during the internship.  

 

Keywords: Communities of practice, Workplace internship, Journalism students, Learning 

process, SVT 
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1 Inledning 
 

Arbetsplatspraktik är en vanligt förekommande aktivitet i samhället, både som 

integrationsverktyg för att få in arbetslösa på arbetsmarknaden, för ungdomar som får 

möjlighet att prova på ett yrke, men även som ett inslag i den högre utbildningen. 

Utbildningar för arkitekter, ingenjörer, sjuksköterskor, läkare, lärare och journalister m.fl. har 

gemensamt att det ingår praktik under utbildningen, som ett komplement till undervisningen 

på campus.  

 

Inom såväl svensk som internationell forskning lyfts främst de positiva aspekterna med 

arbetsplatspraktik fram. En aspekt är att arbetsplatspraktik underlättar övergången från 

studenternas teoretiska studietid till verklighetens arbetsliv (Crebert et al., 2004). En annan är 

att praktikperioden även är värdefull för att studenter lär sig olika färdigheter som de inte 

hade kunnat lära sig utanför arbetslivskontexten. Forskningen hänvisar bland annat till att 

praktik kan leda till ökad förmåga att lösa problem, samarbeta och kommunicera (Jackson, 

2015). Ett tredje område belyser fördelar som att praktik ökar möjligheten att få anställning 

eftersom studenten både får arbetslivserfarenhet, men även möjlighet att knyta värdefulla 

kontakter med branschkollegor (tex. Håkansson & Tovatt, 2017; Alpert, Heaney & Kuhn, 

2009). Det är främst en positiv bild av praktik som beskrivs i forskningen, men det finns även 

en del utmaningar med praktik under utbildning eftersom det är en komplex tid då studenter 

står mitt emellan att vara en student och att vara en del av det verkliga arbetslivet (Reidy, 

2006). En av de utmaningar som diskuteras i forskningen är att organisationer ibland har 

svårigheter att erbjuda arbetsuppgifter som är lämpliga för praktikanterna. I de fall där 

praktikanterna inte får möjlighet att utföra kvalificerade arbetsuppgifter kan lärandeprocessen 

hämmas och i värsta fall utebli (Toncar & Cudmore, 2000).  

 

Ett sätt att se på praktik som fenomen är att se på dess formande karaktär utifrån ett 

lärandeperspektiv. Det finns få studier om hur praktikanters lärande och utveckling går till i 

praktiken, och på vilket sätt de faktiskt lär sig. De flesta studierna i området har fokus på 

lärande i förhållande till yrkestekniska kunskaper. Den här studien syftar istället till att skapa 

förståelse för studenters utveckling och lärande under tiden för den arbetsplatsförlagda 

praktikperioden i en vidare kontext. För att förstå arbetsplatspraktikens påverkan på lärande 

och utveckling används Wengers (1998) lärandeperspektiv Communities of practice, som är 

en social lärandeteori. Teorin grundas på antagandet att människor är sociala varelser, som lär 

sig tillsammans med andra, genom att de deltar i olika sociala gemenskaper. Utifrån teorin 

kan praktikperioden problematiseras eftersom studenten under tiden för praktikperioden 

befinner sig i två parallella sociala gemenskaper. Under praktiken utför studenter 

arbetsuppgifter som liknar de anställdas, men samtidigt är de inte ännu en del av den ordinarie 

arbetsgruppen, och på så sätt står de utanför den “verkliga” yrkesrollen. Arbetsplatspraktiken 

är därför en dynamisk aktivitet eftersom det är en period i studenternas liv där de inte enbart 

får möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken, utan även för att det är en epok 

i studenternas liv där de går från att vara student till att bli praktikant, eller till och med 

yrkesverksam. Med utgångspunkt i Wengers (1998) sociala lärandeperspektiv vill vi öppna 

upp för en bredare förståelse för lärande i förhållande till praktikperioden. Vi avser därför 
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undersöka hur studenterna lär sig genom att utgå från Wengers (1998) fyra komponenter som 

utgör ett socialt lärandesystem. De fyra komponenterna är Mening - lärande genom att 

uppleva, Gemenskap - lärande genom att tillhöra, Identitet - lärande genom att förändras och 

Praktik - lärande genom att göra. Närmare bestämt kommer vi att titta på hur studenterna 

skapar förståelse för nya intryck på arbetsplatsen, hur de olika sociala gemenskaperna bidrar 

till studenternas lärande, hur studenternas identiteter omformas på olika sätt och hur inträdet 

till de nya praktikgemenskaperna gått till.  

 

I journalistutbildningar är arbetsplatspraktik ett sedvanligt inslag i utbildningen där 

studenterna får tillfälle att arbeta inom sin verksamhetsgren. I denna studie ligger fokus på 

journaliststudenter och deras praktik på Sveriges Television, som två gånger årligen tar emot 

studenter från olika lärosäten runt om i Sverige.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om studenternas lärande i praktiken. Med 

utgångspunkt i det teoretiska ramverket lyfter vi fram följande frågeställningar. 

  

1. Hur skapar studenterna mening för att förstå nya intryck? 

2. På vilket sätt bidrar olika gemenskaper till studenternas utveckling? 

3. På vilket sätt formas studenternas identitet under praktikperioden? 

4. Hur sker studenternas inträde i de nya sociala praktikgemenskaperna? 

 

Studiens primära syfte är att bidra med kunskap om lärandeprocessen under praktikperioden 

till SVT. Vi tror även att studiens resultat kan bidra med värdefull kunskap till andra liknande 

organisationer som tar emot praktikanter. I ett vidare perspektiv tror vi även att studien kan 

bidra med kunskaper om lärande i arbetslivet mer generellt. Vår studie har på så sätt en tydlig 

förankring till det arbetslivspedagogiska fältet.  

 

1.2 Bakgrundsbeskrivning av SVT 

Sveriges Television är ett public serviceföretag som har varit aktivt sedan 1956 och har 

publicerat underhållning, nyheter, sport, barnprogram m.m. på tv och online. SVT ägs av 

Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges 

Utbildningsradio AB och finansieras av tv - och radioavgiften som betalas av konsumenterna 

(SVT, 2018). SVT är ett politiskt- och kommersiellt oberoende organ vars styrelse utses av 

stiftelsen. Styrelsen ansvarar för verksamhetens inriktning samt bolagsordning. Grundpelarna 

i Public Serviceuppdraget är att vara oberoende i förhållande till staten, olika ekonomiska, 

politiska och andra intressen, och maktsfärer i samhället, det ska finnas ett värde ur både ett 

samhällsperspektiv, individuellt perspektiv och tillföra professionell kvalité. Dessutom strävar 

SVT efter att behålla sitt genomslag för att nå ut till alla och vara ett demokratiskt verktyg 

(Sveriges Televisions public service-redovisning, 2017). 

 

1.3 Praktik på SVT 

Två gånger årligen tar SVT emot praktikanter från olika universitet, högskolor och 

folkhögskolor. Representanter från SVT besöker de olika lärosätena i god tid innan 

http://www.forvaltningsstiftelsen.se/index2.html
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ansökningsdagen för att profilera sig och presentera vilka orter/redaktioner som tar emot 

praktikanter. Studenterna skickar sedan in sin ansökan med önskemål om plats och inriktning 

av arbetsuppgifter. Därefter sker en uttagning med intervjuer som kan liknas vid en vanlig 

rekryteringsprocess. Tiden för praktiken skiljer sig något beroende på från vilken utbildning 

studenterna kommer ifrån men oftast handlar det om 20 veckor. Första veckan är varje 

praktikant på sin “hemmaredaktion”, men andra veckan träffas alla i Stockholm för en 

gemensam introduktionsvecka där de får lära sig om företaget SVT, deras arbetssätt och även 

mer specifika journalistiska kunskaper som röst- och speakerträning, dramaturgi och 

onlinevideo. Efter introduktionsveckan återgår alla till sina respektive redaktioner. Under 

tiden för den här studien är journaliststudenterna i slutet av sin praktikperiod, då de enbart har 

4–5 veckor kvar. 

 

1.4 Studiens avgränsningar 
SVT är verksamt på flera olika orter runt om i Sverige men med anledning av tiden och 

resurserna för studien har urvalet avgränsats till 12 praktikanter vars praktik var förlagd på 

olika redaktioner i Stockholm. I studien har vi även valt att fokusera på studenternas 

lärandeprocess under praktiken på SVT fram tills dess att några veckor återstår av perioden. 
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2 Forskningsöversikt 
 

Fenomenet praktik under utbildning studeras generellt från tre olika perspektiv: arbetsgivar-, 

universitets- och studentperspektiv. I den här forskningsöversikten kommer främst studier 

från studentperspektivet att lyftas fram eftersom den vinkeln även är utgångspunkten för 

denna studie. Inledningsvis följer ett avsnitt med en redogörelse för hur sökprocessen för att 

finna relevant forskning sett ut. Avsnittet är sedan indelat i tre delar där den första handlar om 

de positiva aspekterna som praktik under utbildning verkar leda till. En andra del berör vad 

och hur studenter lär sig under praktikperioden och den tredje delen kastar ljus på vilka 

nackdelar som relateras till praktik. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av samtliga 

delar. 

 

2.1 Sökprocess 

För att få fram relevant forskning har publicerade studier sökts via Uppsala 

universitetsbibliotek och på Google scholar. På Uppsala universitetsbiblioteket har främst 

databasen ERIC – Education Resources Information Center (via Ebsco), som innehåller 

vetenskaplig litteratur inom pedagogik och utbildningsvetenskap använts. Google scholar har 

främst i början av sökprocessen använts som ett komplement till Uppsala 

universitetsbiblioteket för att bredda vårt eget perspektiv på fenomenet, då det där ges 

möjlighet att söka fritt och få intressanta träffar från en mängd olika databaser som annars 

hade gått oss förbi. Gemensamt för alla artiklar som slutligen använts i studien är att de har 

genomgått ett peer reviewed förfarande. De är därmed vetenskapligt granskade innan de har 

publicerats. För översikten har såväl svenska som internationella studier varit av intresse och 

de sökord som har använts är: internship benefits for students, praktik under utbildning, 

trainees, supervisor, workplacments, sandwich education, identities, placement, advantages, 

disadvantages, work-integrated learning, difficulties, Co-operative education och 

arbetsplatspraktik. Utöver detta har vi även funnit kompletterande litteratur via referenser i en 

del av de artiklar och avhandlingar som varit ett resultat av ovanstående sökprocess. 

 

2.2 Praktikens positiva aspekter 

Det är återkommande en positiv bild av praktikperioden som lyfts fram i olika 

forskningsartiklar. Praktiken framställs som en viktig övergång mellan studierna vid 

universitetet och arbetet i den så kallade ”verkliga världen” (t.ex. Crebert et al., 2004; 

Jackson, 2015; Silva, 2016). Två områden som specifikt lyfts fram är att studenter i samband 

med praktiken dels får möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper till praktik, samt även 

knyta nya kontakter i företagsvärlden. Chansen att praktisera teoretiska kunskaper ger 

individen ett försprång gentemot de som inte har fått möjligheten eftersom det bidrar till 

värdefull arbetslivserfarenhet (Crebert et al., 2004). Att vara på en arbetsplats som praktikant 

ger tillfällen för potentiellt nätverkande av kontakter som kan ha inflytande på praktikantens 

framtida yrkeskarriär (Alpert et al., 2009). Studier visar också att studenter värderar praktiken 

mycket högt, speciellt om praktiken ligger i linje med deras akademiska bakgrund och leder 

dem ett steg närmare deras karriärmål (Hergert, 2009). 

 



 10 

Forskningen visar att praktik även kan fungera som en inkörsport till anställning (Blackwell et 

al., 2001; Hergert, 2009; Jackson, 2015; Mason, Williams & Cranmer, 2009). En studie som 

stödjer uppfattningen av att genomförd praktik under studietiden kan öka anställningsbarheten 

är Brooks och Youngson (2016). De har analyserat praktikens effekter på karriärutveckling 

genom att samla in både kvalitativa- och kvantitativa data från studenter sex månader efter 

avslutade studier. Resultaten visar stora skillnader mellan de studenter som genomfört praktik 

i förhållande till dem som inte har gjort det. De som deltagit i praktikprogram hade större 

sannolikhet att få arbete som motsvarar deras utbildning efter avslutade studier. Dessutom 

visade resultatet att de som haft praktik även får högre ingångslön. Vidare visar studier att de 

som deltagit i yrkespraktik bedöms prestera bättre i slutskedet av studierna i jämförelse med 

dem som inte deltagit i något sådan praktik (Brooks & Youngson, 2016; Reddy & Moores, 

2006). Forskning har alltså tydligt visat att praktik under utbildning ger deltagare förbättrade 

chanser på arbetsmarknaden (Hergert, 2009; Mason 2009; Blackwell et al., 2001; Brooks & 

Youngson, 2016). Jackson (2015) menar dock att forskningen inom området är för 

resultatorienterad och menar att mer kunskap behövs om vad, hur och från vem studenterna 

lär sig de rätta färdigheterna under praktiken. 

 

2.3 Lärande under praktik 

Ett annat område inom forskningen berör också just lärande i förhållande till praktiken. Här 

ställs t.ex. frågan om vilken typ av kunskaper som genereras under praktikperioden, dvs. vad 

man lär och av vem man lär. Flera forskare menar att praktiken är ett bra komplement till 

högre utbildning då studenterna får möjlighet att bredda sina kunskapsregister med 

arbetsrelaterade färdigheter (Ehiyazaryan & Barraclough, 2009; Giroldi, Veldhuijzen & 

Geelen, 2017; Jackson, 2015; Auburn, Ley & Arnolds, 1993; Hultman, Schoultz & Stolpe, 

2011). Några av de färdigheter som studenter själva upplevt förbättrades tack vare 

yrkespraktiken var bland annat problemlösningsförmåga, kritiskt tänkande, kommunikation, 

samarbetsförmåga och insikt om vad som krävs i just deras yrkesområde (Jackson, 2015).  

Liknande resultat går att finna i andra studier. Crebert m.fl. (2004) har studerat examinerade 

studenter från tre olika skolor inom Griffith University. Syftet med studien var att undersöka 

vad studenterna upplever att de olika lärandekontexterna universitet, arbetspraktik, samt 

anställning efter examen har bidragit med i form av generella kunskaper. Utöver att lärandet 

under arbetspraktiken och lärandet på arbetsplatsen efter anställning värderades mycket högt 

menade man även att teamwork, att få möjlighet att ta ansvar och att samarbeta var viktiga 

generiska kunskaper i samtliga kontexter, men också något som universitetet inte hade gett. 

Även självförtroende samt förmågan att arbeta självständigt är två egenskaper som utvecklas 

till det positiva genom praktiken.  

 

När det gäller förutsättningar för lärande är det enligt Giroldi m.fl. (2017) viktigt att det finns 

tidsutrymme, möjlighet till reflektion och möjlighet att öva under praktikperioden. Det här 

återkommer även i en studie av Skoien, Vagstol och Raaheim (2009), men här tillkommer 

även delaktighet som en viktig påverkansfaktor. Det finns även forskning som är mer inriktad 

på hur branschspecifika kunskaper tillgodogörs under praktik (Giroldi et al., 2017; Hultman et 

al., 2011). Ett exempel på det är en studie vars fokus är riktat mot läkarstudenter, och hur de 



 11 

utvecklar sina kommunikationsstrategier i relation till sina patienter (Giroldi et al., 2017). I 

studien visar sig handledaren vara viktig. Det är handledaren som stöttar och skapar 

utmaningar för studenterna med målet att de ska skapa en personlig kommunikativ repertoar 

som är användbar i olika kontexter.  

 

När det gäller frågan om vem studenter lär sig av är förstås handledaren men även kollegorna 

på arbetsplatsen viktiga. En viktig förutsättning för att praktikanterna ska börja reflektera över 

sitt eget agerande och på så vis utveckla sina egna färdigheter är att de under praktiken får 

tillfällen att observera seniora medarbetares sätt att arbeta. En annan aspekt som lyfts fram 

som särskilt betydelsefullt inslag under praktiken är coachning och mentorskap (Jackson, 

2015). Likaså återkommande utvecklingssamtal och gruppmöten tillsammans med just 

kollegor på arbetsplatsen menar Jackson (2015) bidrar till positiv utveckling. Även i Auburn, 

Ley och Arnolds (1993) studie om psykologistudenters upplevelse av arbetsplatsförlagd 

praktik, framhävs kommunikation och samarbete som några av de viktigaste bidragen till 

studenternas kunskapsbas. Hultman m.fl. (2011) diskuterar t.ex. hur lärarstudenter formas till 

lärare under den verksamhetsförlagda praktiken. I studien med lärare och lärarstudenter är 

samspelet mellan handledaren och praktikanten en viktig ingrediens då handledaren hjälper 

till att tolka det som sker så att studenten kan skapa mening av sammanhanget.  

 

2.4 Praktikens utmaningar 

Även om mycket positivt framkommer om arbetsplatsförlagd praktik finns det forskning som 

lyfter fram praktikens utmaningar och svårigheter. En av flera studier i området är utförd av 

Holyoak (2013) som ifrågasätter antagandet att praktik alltid är positivt. Hon har intervjuat 

både praktikanter och handledare en tid efter avslutad praktik. Relationen handledare-

praktikant framstår här som kritiskt förhållande vad gäller lärande och utveckling. När 

handledaren är angelägen om att stötta praktikanten i sin utveckling främjas lärandet. I de fall 

där handledaren istället saknar engagemang och intresse för praktikantens framsteg hämmas 

lärandet. Studien visar även att praktikantens individuella motivation och drivkraft spelar en 

avgörande roll i tillgodogörandet av kunskap. Möjligheten att få återkoppling för sitt utförda 

arbete är också något som anses vara avgörande för studentens lärande under den 

arbetsförlagda praktiken (Clynes & Raftery, 2008). Tillfällen för att ge konstruktiv feedback 

är något som är essentiellt för att studenten ska utvecklas i rätt riktning och inte följa sidospår 

som snarare kan ge motsatt effekt på lärande.  

 

Även Jackson (2015) har funnit några aspekter som kan hämma utvecklingen för praktikanter. 

I studien lyfts kursinnehållet, strukturen och designen av praktiken upp som direkt avgörande 

för resultatet av studenternas utveckling. Det måste finnas en länk mellan studierna och 

arbetet som utförs så att det inte finns ett glapp emellan. Liknande resonemang förs av 

Hergert (2009) som även han menar att för att studenten ska kunna tillgodogöra sig värdefulla 

kunskaper under praktiken, är en viktig förutsättning att studenterna är förberedda med rätt 

teoretiska kunskaper som på så sätt kan omvandlas till praktik.   
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En annan utmaning med praktik som plattform för lärande är att organisationerna som 

erbjuder praktikplatser för studenter i vissa fall inte tillhandahåller lämpliga arbetsuppgifter 

till praktikanterna (Toncar & Cudmore, 2000). Detta skapar barriärer för lärande då 

studenterna inte får möjlighet att öva på de färdigheter som det framtida yrkeslivet kräver.  

Ytterligare ett kritiskt område berör hälsoaspekter som är kopplade till praktik. McBeath, 

Drysdale och Bohn (2018) diskuterar hur betydelsefullt det är för studenter på universitet att 

ha en känsla av tillhörighet. I sin studie lyfter de tillhörighet och kompissupport som viktiga 

ingredienser för mental balans. Avsaknad av samhörighet kan enligt resultatet leda till psykisk 

ohälsa. Då studenterna under praktiken ofta är borta en längre period från sin normala invanda 

vardag och sina studiekamrater kan de få svårt att hantera den stress som praktiken innebär, 

särskilt om de inte lyckas skapa band till sin nya miljö. Praktikanternas upplevelse är att 

universiteten tenderar att underskatta den stress som praktiken medför, faktum är att många 

under praktikperioden kände sig ensamma och isolerade. De fick helt enkelt inte samma stöd 

av sin omgivning under praktiken som de var vana vid. 

 

2.5 Sammanfattning av forskningsöversikten 

Vidden för inom vilken olika forskare har intresserat sig för fenomenet praktik sträcker sig 

från vad praktiken leder till för studenter, till vad de lär sig, hur utveckling under praktiken 

går till, för att slutligen även åskådliggöra de fall där praktiken inte alltid leder till de många 

positiva aspekter som forskningen främst riktat in sig på att föra fram. Flera studier påvisar att 

praktikperioden är en period där studenterna får möjlighet att omsätta sina teoretiska 

kunskaper från utbildningen till det praktiska arbetet inom sitt yrke. Praktiken förs fram som 

ett steg i rätt riktning mot studenters karriärmål eftersom det ökar anställningsbarheten på 

arbetsmarknaden, både genom att de får tillfälle att praktiskt öva och på så vis få värdefull 

arbetslivserfarenhet och för att de får tillfälle att knyta kontakter i branschen. Generiska 

färdigheter som att arbeta självständigt likväl som att samarbeta, lösa problem, tänka kritiskt 

och utveckla den individuella kommunikationsförmågan är några av de förmågor som praktik 

verkar leda till. Handledarens roll lyfts fram som en viktig funktion i studenternas 

lärandeprocess, precis som kollegor och deltagande i olika gemensamma möten och 

utvecklingssamtal. Som ett komplement till de många positiva aspekterna har några forskare 

valt att titta på vilka utmaningar och svårigheter som praktiken kan stå inför. Här påtalas 

bland annat att handledarens funktion inte nödvändigtvis behöver leda till utveckling för 

praktikanten utan kan snarare vara en begränsande faktor om handledaren inte har det 

engagemang som krävs för att stödja utveckling. Forskning visar även att praktikanter inte 

alltid får utöva för dem kvalificerade arbetsuppgifter vilket således inte heller är särskilt 

utvecklande för studenten då de inte får möjlighet att öva på yrkesutövningen. Slutligen har 

den här översikten lagt fokus på studenters upplevda stress under tiden för praktiken som 

verkar vara kopplat till frånvaron av den invanda tryggheten de är vana vid. Detta går att 

förstå eftersom de som praktikant står mitt emellan sin utbildning och den gemenskapen som 

de arbetar i. 

 

Många av de forskningsstudier som utförts inom ämnet arbetsplatspraktik är genomförda efter 

avslutad praktik, och fokuserar på de yrkestekniska färdigheterna. Dessutom utgår de allra 
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flesta från en kvantitativ ansats där avsikten har varit att samla in en stor mängd jämförbara 

data. Vi avser titta på lärandeprocessen kvalitativt genom Communities of practice med 

avsikten att kunna presentera en dynamisk bild av lärandet under tiden för praktikperioden. 

Lärande är genom detta sätt att se på det betydligt vidare än att enbart handla om att lära sig 

att utföra arbetsuppgifter, och det är just med detta vidare perspektiv som vi avser bidra med 

kunskap som kan komplettera forskningen i området. 
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3 Teori 
 

I följande del redogörs för Communities of practice, som är en social lärandeteori och tillika 

studiens teoretiska ramverk. Kapitlet är indelat i 5 delar och inleds med en övergripande 

redogörelse av Communities of practice, som sedan följs av de fyra komponenterna som ingår 

i ett socialt lärandesystem vilka är Mening, Gemenskap, Identitet och Praktik. I den här 

studien har vi använt teorin som grund för utformningen av intervjufrågor, såväl som ramverk 

i analysen för att förstå praktikanternas sociala lärandeprocess.  

 

3.1 Communities of practice 

En vanlig syn på lärande i vårt samhälle är att kunskap är något vi tillgodogör oss individuellt 

och som separeras från kontexten eller omgivningen (Wenger, 1998). Lärande är dessutom 

ofta sammankopplat med undervisning och antas då vara en planerad aktivitet. Wenger (1998) 

föreslår ett annat sätt att se på lärande som kompletterar den typen av antaganden genom sin 

teori Communities of practice. Det är ett perspektiv där lärande istället ses som ett socialt 

fenomen, och där kunskap är en produkt av våra erfarenheter från deltagandet i olika 

praktikgemenskaper. En praktikgemenskap är en grupp individer som delar en strävan eller 

passion för något de gör tillsammans och genom att de interagerar med varandra och utbyter 

erfarenheter lär de sig att göra detta bättre. Praktikgemenskaperna är byggstenarna i ett socialt 

lärandesystem eftersom de fungerar som kompetensbehållare som utgör själva systemet 

(Wenger, 2000). Lärande är enligt detta perspektiv kärnan i den mänskliga existensen 

(Wenger, 1998).  

 

Lärande är en social process som är naturlig och självklar i människans vardagliga liv, och 

som formar oss till de vi är. Alla människor ingår i flera olika praktikgemenskaper, som både 

kan förändras och bytas ut under våra liv. Praktikgemenskaper är inte någonting som enbart 

existerar i tydliga formella sammanhang i form av ett hockeylag, en skolklass eller ett 

arbetslag, utan de allra flesta praktikgemenskaperna är informella till sin karaktär och 

existerar utan att varken vara namngivna eller att de kräver någon form av officiella 

medlemskap (Wenger, 1998). På arbetet kan praktikanterna på SVT vara engagerade i flera 

olika praktikgemenskaper samtidigt. Dels kan de vara en del av organisationen i sin helhet, 

men de kan också vara en del av flera informella eller formella praktikgemenskaper. Det kan 

vara en arbetsgrupp, ett sällskap som äter lunch tillsammans, eller en grupp kollegor som 

delar skrivbord och utbyter idéer med varandra. Varje praktikgemenskap utvecklar helt eller 

delvis sina egna regler, normer, artefakter, rutiner och berättelser som över tid skapar en egen 

unik historia (Wenger, 1998). Deltagande i olika sociala praktikgemenskaper formar 

individen i förhållande till andra människor och till världen.  

 

Wenger utgår från fyra antaganden för att förstå lärande och kunskap som en social process 

(Wenger, 1998, s.4). 

 

• Människor är sociala varelser 
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Givet att människor är sociala varelser, går det inte att bortse från omgivningens 

påverkan på individens lärande.  

 

• Kunskap handlar om kompetens i förhållande till vad som värderas som kompetens i en 

specifik praktik.  

Att vara bra på att räkna värderas på ett visst sätt om man arbetar som 

redovisningsekonom, men samma kunskap kan värderas helt annorlunda om man 

arbetar som konstnär och målar tavlor. Kompetens kan vara att teckna, att köra bil, 

tala inför en publik eller att vara en bra mamma eller familjeförsörjare, men enbart i de 

kontexter där de specifika kunskaperna värderas som kompetens.  

 

• Att kunna något handlar om att ha rätt kunskap för att aktivt delta och engagera sig i 

praktiken.  

Kunskap genereras genom att människor aktivt deltar i olika praktikgemenskaper, och 

för att kunna delta krävs kunskaper. Det handlar alltså om att göra, nämligen att ha 

tillräckligt med kunskap för att använda den i praktiken. 

 

• Lärande är produkten av vår förmåga att uppleva och skapa mening av världen.  

Människan har en förmåga att förändra och omförhandla meningsfullheten med 

upplevelser och handlingar genom att erfara världen tillsammans med andra.  

 

Kunskap är således någonting som genereras genom att människor aktivt deltar i olika 

praktikgemenskaper där de både delar med sig av sina egna erfarenheter och tar del av andras 

(Wenger, 1998). Varje praktikgemenskap består av medlemmarnas samlade kunskaper. I 

vissa sammanhang är en person nybörjare vilket innebär att det finns en strävan efter att 

tillhöra och bli en del av gemenskapen. Individens utveckling är då beroende av de mer 

rutinerade medlemmarnas erfarenheter och kunskap. I andra sammanhang är relationen 

omvänd. Praktikgemenskapens utveckling är beroende av att det kommer in ny kunskap, 

vilket den mer oerfarna kan tillföra eftersom den för med sig sina erfarenheter från andra 

praktikgemenskaper. Lärande sker således i en slags växelverkan mellan individer och 

gruppers erfarenheter och kompetenser. Deltagande i praktikgemenskaper formar och 

utvecklar hela vår mänskliga identitet (Wenger, 1998).  

 

För att förklara socialt deltagande i praktikgemenskaper som en social lärprocess behöver de 

fyra komponenterna mening, gemenskap, identitet, och praktik beskrivas närmare. De olika 

komponenterna har alla en viktig funktion i förhållande till varandra och kommer i följande 

avsnitt att redogöras för separat. 
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Figur 1. Komponenter i ett socialt lärandesystem 

 

3.1.1 Mening – Lärande genom att uppleva 

Wenger (1998) betonar att det är genom att uppleva världen som ett lärande sker. Människor 

utsätts ständigt för nya intryck som mer eller mindre omedvetet leder till en omförhandling av 

det som redan är känt och bekant. Hela livet består av deltaganden i olika 

praktikgemenskaper, där det ständigt pågår processer av förhandlingar av meningsfullheten 

med olika handlingar. Wenger (1998) beskriver processen för hur människan erfar världen 

som meningsfull genom tre centrala begrepp: förhandling av mening, deltagande och 

förtingligande. 

 

Förhandling av mening ska inte förstås som ett aktivt givande och tagande mellan olika 

individer som försöker komma fram till vad som är meningsfullt, utan förhandling av mening 

avser något mycket mer subtilt än så. Det är en produktiv ständigt pågående process som både 

är historiskt förankrad, dynamisk och beroende av kontexten. Vid aktiviteter som är 

komplicerade eller viktiga är det särskilt betydelsefullt att finna mening för att på så vis förstå 

situationen. För att kunna förhandla om mening krävs en dualism mellan två processer som 

Wenger benämner som Deltagande och Förtingligande.  

 

Med begreppet deltagande avser Wenger (1998) beskriva den sociala upplevelsen av att leva 

livet, i förhållande till att vara en del av olika sociala praktiker. Kännetecknande för 

deltagande i en social praktik är att det innehåller en möjlighet för ett ömsesidigt erkännande 

mellan individer. Trots att deltagande alltid innefattar den sociala aspekten är deltagandet i sig 

personligt, eftersom alla individer bär med sig skilda personliga erfarenheter. Individen 

formas av de olika praktikerna samtidigt som praktikerna formas av individerna inom den. 

Mellan individens kompetens och praktikgemenskapens samlade kunskap sker ett slags 

ömsesidigt givande och tagande. Förtingligande avser förklara hur individer formar 

upplevelser av deltagande genom att skapa objekt som associeras med upplevelsen (Wenger, 

1998). Målet är att konkretisera det abstrakta. Genom samverkan mellan deltagande och 
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förtingligande i sociala praktiker sker förhandling av mening som slutligen leder till att 

mening formas och skapas.  

 

Svårigheter kan lätt uppstå med att förstå innebörden av händelser för en praktikant som är ny 

på en arbetsplats, eftersom det redan finns en historiskt förankrad jargong att förhålla sig till. 

För den som är ny följs nya intryck ofördröjligen av en mer eller mindre omedveten 

förhandling av mening. Förhandling av mening kan ske vid någonting så basalt som att en 

medarbetares telefon ringer under ett möte, och personen ursäktar sig och stänger av 

ringsignalen. Praktikanten skapar mening av situationen och ger den en innebörd, “här verkar 

det inte vara ok att svara i telefonen under möten”. Uppfattningen är resultatet av ett 

förhandlande av mening av den specifika upplevelsen. Genom praktikantens deltagande har 

det skett en förhandling av mening där “mötet” är förtingligat som en plats där man inte 

svarar i telefonen. Praktikanten har fått en större förståelse för hur det går till under möten, 

medan medarbetarna som har varit på företaget en tid inte ens reflekterar längre över exakt 

samma händelse. Förhandling förändrar de situationer som den ger mening till, likväl som den 

påverkar deltagarna inom den (Wenger, 1998).  

 

3.1.2 Gemenskap – Lärande genom att tillhöra 

Wenger (1998) gör en distinktion mellan praktik och gemenskap. Med praktik avses att 

praktisera en färdighet som exempelvis att sjunga, medan en gemenskap kan bestå av en 

grupp individer som är grannar eller klasskamrater. En gemenskap behöver inte enligt detta 

sättet att se på det betyda att gruppen engagerar sig i samma aktivitet. Genom att koppla ihop 

de båda begreppen får de dock en annan innebörd. Som nämnts ovan är den gemensamma 

strävan eller passionen för något en av förutsättningarna för en praktikgemenskaps existens. 

Gemenskap behöver inte alltid upplevas i praktiken, tvärtom kan det mycket väl finnas 

motsättningar, men dessa motsättningar kan vara positiva och driva både förändring och 

lärande. Den gemensamma praktiken är dock alltid källan för praktikgemenskapen (Wenger, 

1998). Genom att deltagarna i gemenskapen tillsammans utför den gemensamma aktiviteten 

delar de med sig av sina erfarenheter, information och framtidsvisioner och lär sig av 

varandra, och tillsammans skapar de gruppens sätt att vara i förhållande till varandra och 

resten av världen. I gemenskapen är det för medlemmarna mer betydelsefullt att veta hur man 

kan hjälpa varandra, än att kunna allting själv. En praktikgemenskap byggs upp kring tre 

dimensioner som är ömsesidigt engagemang, gemensam riktning och gemensam repertoar. 

Genom ett aktivt deltagande i praktikgemenskaperna sker en ömsesidig överenskommelse 

över vad som definieras som kompetens i den givna kontexten genom att kombinera dessa tre 

dimensioner.  

 

För det första bygger medlemmarna upp sin gemenskap runt ett ömsesidigt engagemang där 

de interagerar med varandra och skapar normer tillsammans. För att det ska finnas ett 

ömsesidigt engagemang krävs det att gemenskapen både möjliggör och tillåter interaktion 

mellan medlemmarna. Att vara kompetent innebär att engagera sig i gemenskapen och vara en 

trogen partner. För att vara en fullvärdig medlem är det lika viktigt att ha de rätta kunskaperna 

över hur man utför den gemensamma aktiviteten som det är att känna till det senaste skvallret 

(Wenger, 1998). För det andra är medlemmarna bundna till varandra genom att de själva har 



 18 

skapat förutsättningarna för sin egen gemenskap, de har en gemensam riktning. En gemensam 

riktning innebär således inte att medlemmarna per automatik håller med varandra om allting, 

eller att de ens tror på samma saker. Dock har de tillsammans förhandlat om vad som “gäller” 

i den specifika gemenskapen. Att ha rätt kompetens innebär att förstå gemenskapen så väl att 

det går att bidra till den. För det tredje har de gemensamma praktikerna skapat sig en 

gemensam repertoar i form av språk, kläder, rutiner, artefakter, berättelser och stilar. 

Kompetens är att veta hur gemenskapen fungerar och vad som gäller inom den. Om det inte 

finns tillräckligt hög grad av tillhörighet bland medlemmarna kommer den sociala praktiken 

att upplösas.  

 

3.1.3 Identitet – Lärande genom att förändras 

Även om identitet kan kännas som något statiskt, som är starkt kopplat till en person skriver 

Wenger (1998) istället fram identitet som något som är i ständig förändring, omformning och 

utveckling. En individ kan identifiera sig som tillhörig olika gemenskaper i olika livsskeden 

men även i olika hög grad (Wenger, 2000). Det är i relation till de olika praktikerna som det 

avgörs vad som upplevs som bekant och vad som upplevs som främmande. På en arbetsplats 

kan en erfaren medarbetares självklarheter te sig märkliga och främmande för en ny 

praktikant. För praktikanten kan både identiteten och relationen till gemenskaperna 

“journaliststudent” och “journalist” vackla när praktikanten befinner sig i en övergångsfas 

mellan att identifiera sig som en student eller som en journalist. Som fullvärdig medlem 

förstår man vad som räknas som kompetens inom just den specifika kontexten och man 

erkänns också som kompetent av andra. Genom att delta i sociala praktiker skapas relationer 

mellan medlemmarna och det är genom dessa relationer som en identitet växer fram och 

definierar exempelvis vem som är rolig, smart, driven eller bakåtsträvande (Wenger, 1998, 

s.150). Processen är också omvänd på så sätt att medlemmar formar de praktikgemenskaper 

de deltar i. Att bli och vara student, journalist, syster eller liknande är därför inte oberoende 

tid och plats, utan beroende av varje specifik praktikgemenskap. Detta innebär inte enbart att 

man ingår i fler gemenskaper av olika karaktär (t.ex. syster och journalist) utan även ingår i 

gemenskaper av flera lager (t.ex. svensk, student, i Uppsala, nyanställd, 2018, osv.). Det är 

erfarenheter från dessa multimedlemskap som tillsammans bildar känslan av att man har en 

identitet och som genom vilken man kan forma en personlig historia av vem man är (Wenger, 

1998). Men, en identitet formas även av att inte tillhöra sociala praktiker och även relationen 

till de sociala praktiker som man inte är en del av påverkar den personliga utvecklingen, bland 

annat på så sätt att man konfronteras med det som är okänt och obekant (Wenger, 1998). På så 

sätt menar alltså Wenger att identitet är knutet till lärande. 

 

3.1.4 Praktik – Lärande genom att göra 

För många människor handlar ”att leva livet” om att engagera sig i olika aktiviteter (Wenger, 

1998). När man saknar något att göra kan livet lätt bli meningslöst. I en praktikgemenskap 

avser begreppet praktik att förklara den gemensamma aktiviteten eller passionen för 

någonting som knyter medlemmarna till varandra. Den gemensamma aktiviteten eller 

passionen för något är således en förutsättning för att det ska vara en praktikgemenskap. 

Utvecklingen av en praktikgemenskap kräver dels att medlemmarna inom den kan interagera 
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med varandra och dessutom erkänna varandra som medlemmar (Wenger, 1998). På så vis går 

det att urskilja en praktikgemenskap från en grupp människor som enbart umgås. Över tid 

skapas således sociala praktikgemenskaper som reflekterar både vilken eller vilka aktiviteter 

som utförs inom praktiken, och även deltagarnas sociala relationer gentemot varandra och 

resten av världen. Varje praktik har sina egna sätt för individer att vara, agera och interagera. 

Många av de tillskriva egenskaperna är implicita men samtidigt helt avgörande för 

praktikgemenskapens framgång. En praktikant kan trots sin korta tid på företaget ingå i flera 

olika praktikgemenskaper, och även vara med att skapa nya. En praktikgemenskap på arbetet 

kan skapas och utvecklas runt exempelvis arbetsuppgifter eller trivsel, och gemenskapen kan 

bidra till förhandlingen av mening. Praktikgemenskapens medlemmar kanske utvecklar sätt 

att utföra arbetet på, eller sätt att stötta varandra som skapar en trevlig arbetsatmosfär, eller 

som effektiviserar arbetsprocessen. För praktikanten kan det tysta medlemskapet i de olika 

praktikgemenskaperna hjälpa till att skapa mening av det som känns meningslöst eller svårt 

genom att de mer erfarna medlemmarna bidrar med sin kunskap.  
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4 Metod 
 

I följande kapitel presenteras hur vi i den här studien har arbetat med intervjun som 

datainsamlingsmetod, och hur tillvägagångssättet för processen sett ut. Samtliga val har 

aktualiserats för att på bästa sätt kunna ta del av studenternas erfarenheter om 

praktikperioden, för att på så vis skapa ökad förståelse för lärandeprocessen. Kapitlet inleds 

med ett avsnitt om intervju som metod, följt av en beskrivning av urvalsprocessen. Vidare 

kommer en presentation över förberedelserna inför intervjuerna och en beskrivning av det 

praktiska genomförandet. Därefter diskuteras tillvägagångssättet för databearbetningen, samt 

på vilket sätt vi tematiserat och använt oss av Communities of practice som analysinstrument. 

Avslutningsvis kommer vi att reflektera över den använda metoden och föra en diskussion 

kring studiens tillförlitlighet, generaliserbarhet och vilka etiska överväganden som vi har tagit 

ställning till under processens gång. 

 

4.1 Intervju som metod 

Vid valet av metod har studiens syfte och frågeställningar varit vägledande. Övergripande 

fokus för studien har varit att skapa förståelse för studenters lärande under praktikperioden i 

ett vidare perspektiv. Praktik som aktivitet är någonting som kan studeras på flera olika sätt. 

Dels kan det betraktas utifrån eftersom lärande kan vara något som är synligt för åskådaren, 

men fokus kan även läggas på själva upplevelsen av praktikperioden för att på så vis 

synliggöra lärande, vilket är den här studiens utgångspunkt. Därför riktas uppmärksamheten 

här till studenterna och deras egna berättelser om sina subjektiva upplevelser. För att ge 

utrymme för deltagarnas tankar, känslor och erfarenheter om tiden som praktikant valdes 

intervju som metod (jmf Alvehus, 2013). Intervju som metod har varit fördelaktig i denna 

studie eftersom metoden gett möjlighet att på kort tid ta del av många olika berättelser av 

samma fenomen. Metoden har även låtit oss intervjuare skapa en relation till informanterna, 

vilket har gjort det möjligt för oss att återkomma till dem efter avslutade intervjuer för att 

kunna ställa följdfrågor på det som för oss har varit oklart, eller där vi behöver mer 

information (jmf Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). I strävan efter att åstadkomma 

nyansrikedom i praktikanternas berättelser föll valet på semistrukturerade intervjuer, som 

enligt Bryman (2011) är ett flexibelt verktyg som ger respondenterna stora möjligheter att 

obehindrat berätta sin historia.  

 

4.1.1 Informanter 

Eftersom forskningsfrågorna inriktar sig mot en viss målgrupp (praktikanter) på ett specifikt 

företag (SVT) valdes informanterna utifrån dessa kriterier. Vi kontaktade en medarbetare på 

SVT:s HR-avdelning som dels var ansvarig för praktikanterna, och som även var insatt i den 

gemensamma introduktionsveckan. Medarbetaren förmedlade en lista till oss med 

kontaktuppgifter till de 12 journaliststudenter som under tiden för studien praktiserade på 

SVT:s redaktioner i Stockholm. Vi kontaktade samtliga journaliststudenter per mail. I mailet 

bifogades ett missivbrev (se bilaga 1) där vi informerade om att vi genomgående i den här 

studien skulle ta hänsyn till vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. För att 

säkerställa att informationskravet uppfylldes informerade vi om studiens övergripande syfte, 
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hur intervjuerna skulle gå tillväga, att informanternas deltagande var helt frivilligt och att de 

när som helst under studiens gång hade rätt att avbryta sin medverkan, samt att deras 

personuppgifter skulle komma att behandlas konfidentiellt (jmf Vetenskapsrådet, 2002). 

Informanterna ombads i mailet att återkomma till oss om de önskade medverka och för att 

boka in en tid för intervju.  

 

Efter en vecka skickades en påminnelse ut till de mottagare som ännu inte hade responderat. 

Av 12 kontaktade informanter valde slutligen 8 stycken att ställa upp i studien.  

Informanterna har olika bakgrund, ålder och erfarenheter och kommer från olika 

utbildningsinstitutioner i Sverige. Gemensamt för samtliga informanter är att praktikperioden 

var deras sista termin på utbildningen innan examen.  

 

Urvalets storlek är något som diskuteras vid kvalitativa studier. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) menar att 6–8 informanter ur en specifik undersökningsgrupp kan vara 

tillräckligt för att resultatet ska vara oberoende av vissa informanters alltför subjektiva 

upplevelser av det studerade fenomenet. Ett annat sätt att avgöra hur många informanter som 

är tillräckligt är att det insamlade materialet får avgöra när det finns tillräckligt med 

information för att besvara forskningsfrågan (Kvale & Brinkman, 2014). Detta går i linje med 

vår upplevelse av det material vi samlade in då vi efter ett visst antal intervjuer uppfattade 

något av en mättnad i utsagorna. Informationen vi slutligen fick innehöll den nyanserade 

bilden av fenomenet som vi eftersträvade.  

 

4.2 Genomförande 

I det här avsnittet presenterar vi hur vi gått tillväga inför, under och efter intervjuerna för att 

samla in och analysera materialet. Avsnittet är därför indelat i tre delar, förberedelser inför 

intervjuerna, genomförandet av intervjuerna samt databearbetning och analys. 

 

4.2.1 Förberedelser inför intervjuerna 

Studiens teoretiska ramverk har fungerat som mall vid utformningen av den intervjuguide 

som användes som stöd under intervjuerna. Ambitionen med att ha en intervjuguide var att 

den skulle användas som stöd under intervjuerna så att inget viktigt område skulle förgås.  

Vi skapade några öppna frågor som var menade att uppmuntra till beskrivande berättelser, 

men även lämna utrymme för oväntade svar (jmf Bryman, 2011). Guiden innehöll några få 

frågor som berörde den första tiden som praktikant, och som slutligen mynnade ut i frågor 

kring slutet av praktikperioden. Detta gjorde vi för att vi ville förstå hur deltagarna själva 

upplevde sin utveckling under denna period. Tanken med intervjuguiden var inte att vi strikt 

skulle hålla oss till de exakta frågorna, utan den var snarare tänkt att fungera som en 

påminnelse för vilka områden vi avsåg fråga om. Varje enskild intervju fortskred utifrån hur 

informanterna berättade om fenomenet och deras berättelser styrde eventuella följdfrågor. De 

områden som vi önskade svar på har till stor del sin grund i studiens teoretiska perspektiv 

Communities of practice, men utgår samtidigt från studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuguiden kom därför att innehålla följande fyra teman, Mening - Lärande genom att 
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uppleva, Gemenskap - Lärande genom att tillhöra, Identitet - Lärande genom att förändras. 

Praktik - Lärande genom att göra.  

 

Nedan följer ett exempel på hur teorins frågeområden operationaliserades till konkreta frågor. 

 

 

Frågeområde: 

 

 

Fråga: 

 

Mening – Lärande genom att uppleva 

 

Kan du berätta om någon/några situationer 

där du stötte på problem? 

 

Följdfrågan var: Hur du gick tillväga för att 

lösa problemet? 

 

Tabell 1. Exempel på operationalisering av teoretiskt frågeområde 

 

När vi hade sammanställt ett första utkast av vår intervjuguide genomfördes en pilotintervju 

med en utbildad journalist, som vi fick kontakt med genom en gemensam bekant. Personen 

hade utfört praktik under sin utbildning några år tidigare. Avsikten med att utföra en 

pilotintervju var att vi ville testa om frågorna fungerade i verkligheten och uppmuntrade till 

den fria berättelsen som vi var ute efter, samt om vi fick ta del av berättelser som kunde 

relateras till forskningsfrågorna (jmf Bryman, 2011). Efter pilotintervjun reviderade vi vår 

intervjuguide. En stor del av frågorna omformulerades och guiden delades upp i två delar, en 

som representerade den första tiden av praktikperioden, och en som berörde den senare delen 

av praktiken. Pilotintervjun var enbart tänkt som övning och materialet från intervjun är inte 

en del av studiens resultat. Tabell 2 illustrerar ett exempel på hur intervjuguiden förändrades 

efter provintervjun.  

 

 

Fråga under provintervjun: 

 

 

Fråga efter revidering: 

 

Kan du komma på någon/några situationer 

när du först inte har förstått innebörden av 

någonting som har sagts eller gjorts, som du 

efter en tid sedan förstod? 

 

 

Kan du berätta om någon/några situationer 

där du stötte på problem? 

 

Följdfrågan var: Hur du gick tillväga för att 

lösa problemet? 

 

Tabell 2. Exempel på hur intervjufrågor har reviderats efter provintervju 

 

4.2.2 Genomförande av intervjuer 

Innan intervjuerna skaffade vi oss information om såväl SVT, Public Service som 

praktikanternas introduktionsvecka. Fakta om SVT och Public Service har vi själva funnit 

online på SVT:s hemsida, men informationen om praktikanternas rekryteringsprocess och 

deras gemensamma introduktionsvecka har vi fått ta del av från medarbetaren, som vi först 
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kontaktade på SVT:s HR-avdelning. Detta gav oss en inblick och en god förförståelse för den 

verksamhet som praktikanterna varit en del av under våren.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes under tre dagar på SVT:s kontor i Stockholm. Då vi inte 

hade tillgång till mötesrum hade vi i samråd med informanterna kommit överens om att sitta i 

lobbyn som är belägen i anslutning till de olika redaktionerna. Detta är en publik plats med en 

del rörelse, men trots omständigheterna fann vi olika sittplatser där vi kunde sitta någorlunda 

ostört. Att sitta ostört under intervjuerna är någonting som Bryman (2011) menar är 

förutsättning för att informanterna ska känna sig trygga med att dela med sig av sina 

erfarenheter, utan att behöva känna sig illa till mods med att någon obehörig hör samtalet. 

Under ett par av intervjutillfällena upplevde vi dock att omgivningen var något av ett 

störningsmoment, eftersom kollegor satt nära vilket resulterade i att informanterna bitvis 

valde att tala mycket lågt för att inte andra skulle höra. Periodvis var även ljudnivån från 

omgivningen hög vilket resulterade i att det var svårt att höra vad som sades på 

ljudinspelningarna.  

 

Varje intervju inleddes med en övergripande beskrivning av studiens syfte och information 

om att intervjumaterialet enbart skulle användas i denna studie och inte spridas vidare eller 

användas i annat syfte. Vidare informerades informanterna om att studiens resultat kommer 

att publiceras i en examensuppsats på universitetets uppsatsdatabas samt redovisas på 

seminarier, vilket uppfyller Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav. Informanterna fick även 

skriva under ett samtyckesformulär (se bilaga 2), där ovan nämnda information beskrevs 

utförligt och där de godkände sitt deltagande samt att intervjun skulle dokumenteras med 

ljudupptagning (jmf Vetenskapsrådet, 2002).  

 

En fördel med att använda ljudupptagning under intervjuer är att ingen viktig information 

förgås. Nackdelen är att informanterna kan känna sig besvärade över att bli inspelade och 

därav hämma deras berättelser (Bryman, 2011). I det här fallet föreföll det inte vara något 

problem, vilket med största sannolikhet har att göra med att informanterna själva i sin roll 

som journaliststudenter har övat på momentet i sin utbildning. Samtliga intervjuer spelades in 

med två mobiltelefoner, för att på så vis säkerställa att inspelningen inte skulle kunna gå fel. 

För att skydda informanternas identiteter sparades ljudinspelningarna inte under 

informanternas egna namn i våra mobiltelefoner, utan istället användes fiktiva namn såsom 

Informant 1, 2, osv. 

 

Under intervjuerna fungerade intervjuguiden som hjälpmedel för att hålla dialogen inom 

ramen för studiens frågeställningar och det teoretiska ramverket. Guiden fungerade alltså mer 

som ett verktyg för att inte missa något av de områden studien önskade belysa, än som mall 

med exakta frågeställningar. Detta arbetssätt ligger i linje med Brymans (2011) resonemang 

kring utformandet av en intervjuguide i den här typen av sammanhang, där flexibilitet och 

struktur samsas. Under samtliga intervjuer var vi två personer som hjälptes åt. Den ena 

ansvarade för intervjun medan den andra tog anteckningar. Detta gav oss möjlighet att aktivt 

lyssna och ställa följdfrågor. På så vis gav intervjuerna oss ytterligare dimensioner av 

praktikanternas upplevelser. Varje intervju tog ca 30 minuter att genomföra. För säkerhets 
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skull hade vi dock avsatt 60 minuter för varje informant ifall intervjun skulle dra ut på tiden 

och för att informanterna inte skulle känna någon stress.  

 

4.2.3 Databearbetning och analys 

När intervjuerna var genomförda påbörjade vi arbetet med att transkribera det inspelade 

materialet till skriven text. Fördelen med att skriva ut materialet själv var att vi kunde påbörja 

tolkningsarbetet redan när vi lyssnade på det inspelade materialet. Då vi hade genomfört åtta 

intervjuer kunde vi dela upp transkriberingen sinsemellan, och på så vis transkribera fyra 

intervjuer var. För att försäkra oss om att intervjumaterialet transkriberades på samma sätt så 

hade vi i förväg kommit överens om att ljudinspelningarna skulle skrivas ut ord för ord. Ljud 

som “Mmm”, “Eeehh” togs bort och eventuella pauser betecknades med punkter. Det 

transkriberade materialet kom att omfattas av 41 sidor skriven text innehållande 25 952 ord.  

 

Eftersom vi har varit öppna med att beskriva vilket företag som har varit aktuellt i studien så 

har det varit viktigt att vi så långt som det går skyddar informanternas identiteter. För att 

tillgodose Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav valde vi därför att avidentifiera 

intervjumaterialet så att ingen obehörig skulle kunna avslöja informanternas identiteter. När 

ljudinspelningarna transkriberades till text fingerades därför namnen för att minimera risken 

att röja någon informants identitet. Ljudinspelningarna förvarades i våra mobiltelefoner tills 

de var transkriberade till text, därefter raderades alla inspelningar för att säkerställa att ingen 

obehörig kom åt materialet. All transkriberad text sparades i våra privata datorer. När 

materialet sedan skulle analyseras valde vi att ta bort all sådan detaljerad information i 

informanternas utsagor som eventuellt kunde ha gjort det möjligt för en utomstående att 

identifiera specifika individer, såsom namn på kollegor, redaktioner eller annan känslig 

information (Jmf Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Som vi nämnt ovan så valde vi att transkribera intervjuerna på egen hand, vilket vi upplevde 

var fördelaktigt då vi redan under transkriberingsprocessen började få viss förståelse för 

innehållet materialet. Vi läste igenom all text många gånger för att ytterligare bekanta oss 

med informanternas utsagor, samtidigt som vi påbörjade den inledande kodningen. Vi skrev 

kommentarer över vad varje stycke handlade om i marginalen. Exempel på de koderna kunde 

vara “plötslig förståelse”, “snabbt in i arbetssättet” eller “Seg start”. Efter att allt material 

hade kodats så skrevs de ut på papper för att vi på så vis lättare skulle kunna sortera 

materialet. De kodade papperslapparna lades i olika högar utifrån vad de handlade om. Vi 

resonerade och insåg att vissa av högarna kunde kopplas samman till ett färre antal högar. 

Utifrån våra slutgiltiga koder utvecklade vi ett antal teman. Dessa teman kunde vi sedan 

sortera in under varje separat del av Wengers fyra komponenter i ett socialt lärandesystem. 

Detta resulterade i att vissa av komponenterna kom att innehålla fler teman än andra.  

 

4.3 Reflektion över metod 

En förutsättning för att besvara studiens syfte och frågeställningar är intervju som metod 

eftersom det handlar om att skapa ytterligare förståelse för fenomenet praktik. Den djupare 

dimensionen av begreppet förståelse avser att det handlar om något mer än att enbart förklara 
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fenomenet, vilket hade varit görbart med en kvantitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen som 

den här studien har tillsammans med intervju som metod har gett en djupare förståelse över 

fenomenet och har på så vis fungerat bra.  

 

Det har funnits en viss problematik kring intervjuerna eftersom vi inte hade tillgång till något 

mötesrum. Under vissa intervjuer begränsades informanterna då det de sa bitvis kunde höras 

av utomstående. Vid några tillfällen blev detta särskilt påtagligt, då informanterna talade 

mycket tyst vilket gjorde att det var svårt att höra vad de sa på det inspelade materialet. Detta 

resulterade i att transkriberingsprocessen försvårades något och blev långdragen. Det faktum 

att informanterna tidvis blev störda av utomstående under intervjuerna har gjort att vi funderat 

över om det på något sätt kan ha påverkat informanternas berättelser. Under intervjuerna var 

vi dock uppmärksamma på detta och eftersom vi var två som tillsammans genomförde 

intervjuerna kunde vi knyta tillbaka till områden där informanterna på ett eller annat sätt hade 

svårt att tala fritt i sina berättelser. Vi tror att vi på detta sätt ändå lyckades få med de delar 

som kunde besvara studiens syfte och frågeställningar. Det faktum att vi spelade in samtalen 

med informanterna kan ha både positiva och negativa konsekvenser. För oss som intervjuare 

var fördelen med inspelningarna att vi ord för ord fick ta del av informanternas olika 

berättelser och på så vis kunde vi återge dessa med exakthet i analysarbetet. En nackdel som 

oftast tas upp i samband med ljudinspelade intervjuer är att obehaget av att bli inspelad kan 

leda till att informanterna inte vill berätta så fritt om det studerade fenomenet. I det här fallet 

upplever vi dock att detta inte var något problem, då det är just journaliststudenter som vi har 

intervjuat och detta moment är någonting som de har övat på under sin utbildning. Vår 

uppfattning är att inspelningen inte på något sätt uppfattades som skrämmande av 

informanterna och var därför inte något problem. Vår upplevelse är att eftersom det var just 

journaliststudenter vi intervjuade underlättade det vårt arbete under intervjuerna både för att 

de var väldigt duktiga på att berätta om sina upplevelser, även i de fall där frågorna inte var 

helt självklara och dessutom bidrog de till en positiv och trygg stämning för oss vilket gjorde 

att vi intervjuare inte kände oss nervösa. En intervju kan bestå av möten mellan människor 

som kanske aldrig har träffats tidigare vilket gör att maktförhållanden därför kan påverka 

resultatet av intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Praktikanterna i studien hade 

själva nyligen skrivit sina egna kandidatuppsatser och var under tillfället studenter, precis som 

vi vilket gjorde att relationen mellan oss som intervjuare och dem som informanter upplevdes 

jämställd. Under en del av intervjuerna framgick det att vissa av praktikanterna hade 

förhoppningar på att få en fortsatt anställning efter avslutad praktik. Detta är någonting som 

kan ha påverkat deras sätt att svara på vissa frågor, och i förlängningen kan detta betyda att vi 

gått miste om information som kunde vara av betydelse för denna studie.  

 

Intervju som metod har varit ett bra verktyg för att samla in empiri för att besvara studiens 

frågeställningar. Det breda materialet som samlats in har gjort det möjligt att göra en utförlig 

analys som besvarar våra frågeställningar väl. Intresset för studien har varit att skapa 

förståelse för fenomenet praktik genom att lyssna på studenters egna berättelser om deras 

erfarenheter under tiden för praktiken. Genom intervjuer ges möjlighet att under en relativt 

kort tidsperiod få möjlighet att ta del av förhållandevis många informanters subjektiva 

iakttagelser, känslor och tankar (Alvehus, 2013; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  
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Även om vår subjektiva uppfattning av intervju som metod i detta fall är att det motsvarade 

våra höga förväntningar på vad vi ansåg att vi skulle få ut av intervjuerna så finns det vissa 

brister med att enbart förhålla sig till intervjumaterialet. Det empiriska material som samlas in 

under intervjuer behöver inte vara sant och kan dessutom tolkas felaktigt av intervjuaren. 

Därför kan det vara en god idé att kombinera metoden med exempelvis observation för att få 

en mer nyanserad bild av det som studeras (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

 

Vi har genomgående arbetat på ett strukturerat sätt för att förhålla oss objektiva och 

transparenta i förhållande till empirin. Informanternas utsagor har kodats, tematiserats och 

anlyserats av oss vilket naturligtvis innebär att det finns en risk att våra subjektiva 

uppfattningar och vår förförståelse till viss del har färgat utfallet. Fördelen med att vi har varit 

två som har samarbetat under denna process är att vi under hela arbetet har haft två olika 

synvinklar på det vi har gjort. Innan vi har tagit några slutgiltiga beslut så har vi reflekterat 

och diskuterat dessa noggrant sinsemellan. Trots detta är det fullt möjligt att någon annan 

hade gjort andra tolkningar av materialet.  

 

4.4 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Studiens tillförlitlighet går att diskutera utifrån Brymans (2011) fyra delkriterier trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

Trovärdigheten i en studie i vetenskapliga sammanhang handlar om att författarna följer de 

regler och riktlinjer som samhällsvetenskaplig forskning behöver förhålla sig till (Bryman, 

2011). Därför har vi löpande i beskrivningen av tillvägagångssättet presenterat hur vi har tagit 

hänsyn till dessa. I det hänseendet upplever vi att studien har uppnått en hög trovärdighet. 

Dock menar Bryman (2011) att trovärdigheten också handlar om att informanterna i en 

kvalitativ studie kan få tillfälle att ta del av studiens resultat innan den färdigställs för att de 

ska få möjlighet att bekräfta att deras berättelser har återgetts med korrekthet eller inte. Av 

tidsmässiga skäl har inte den här typen av respondentvalidering utförts vilket skulle kunna 

problematisera trovärdigheten något då läsaren måste förlita sig på att vi som författare har 

uppfattat och återgett informanternas utsagor oklanderligt. Som vi har beskrivit tidigare så har 

informanternas berättelser återgetts ord för ord utifrån transkriberingarna av det inspelade 

materialet, vilket kan anses vara ett sätt för att reducera risken för eventuella feltolkningar och 

därmed öka studiens trovärdighet. 

 

Studien handlar om att skapa ett djup och inte i första hand en bredd av förståelsen för 

studenternas upplevelse. Fokus har därför vilat på informanternas subjektiva kontextberoende 

upplevelser av att praktisera på SVT. Av 12 möjliga informanter deltog 8, vilket är en stor 

andel av samtliga praktikanter på SVT i Stockholm, vilket ger en viss tyngd åt materialet. 

Informanterna som deltagit i studien har olika bakgrund och olika livserfarenheter men det 

gemensamma för dem är att de är studenter och att de har praktik på SVT. Vi har således fått 

ett antal olika perspektiv, och den bredden kan antas vara relevant även utanför kontexten på 

SVT. Detta innebär att resultatet skulle kunna överföras till liknande kontexter där individer 
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har liknande bakgrund och arbetar under liknande förhållanden, som exempelvis studenter 

som kommer in på arbetsmarknaden eller som har olika typer av trainee-tjänster.  

 

Vi har genomgående arbetat på ett strukturerat sätt för att söka relevant litteratur, vi har även 

läst originallitteratur och ägnat tid åt att översätta begrepp. Detta menar vi har ökat studiens 

kvalité. Vidare har studiens transparens säkerställts genom att vi i metodavsnittet har 

diskuterat och beskrivit de svårigheter som vi stött på under arbetsprocessen, som eventuellt 

skulle kunna komma att påverka studiens resultat. De metodologiska val som gjorts i studien 

har vi undantagslöst försökt att motivera och argumentera för, som bäst lämpade för denna 

studie. Vi har också reflekterat över på vilket sätt valen kan påverka studiens slutgiltiga 

resultat. 

 

Det sista kriteriet som Bryman (2011) diskuterar som berör en kvalitativ studies tillförlitlighet 

är möjligheten att styrka och konfirmera. Vi är medvetna om att det inom kvalitativ forskning 

inte går att uppnå fullkomlig objektivitet. Dock har vi gjort vårt yttersta för att inte låta våra 

personliga värderingar eller vår teoretiska utgångspunkt styra utfallet av studiens resultat. 

Wengers teori Communities of practice har agerat vägledande under intervjusituationerna och 

det har tillika fungerat som ett analysinstrument i kapitlet resultat och analys. Med det sagt 

vill vi ändå poängtera att vi aldrig under processens gång i något avseende har försökt 

bekräfta teorin.  

 

4.5 Etiska överväganden 

All forskning bör bedrivas på ett etiskt riktigt sätt, vilket innebär att de som medverkar i 

studien ska skyddas från eventuella negativa konsekvenser och kränkningar (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2002). Vi har i studien genomgående tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

(2002) fyra grundläggande forskningsetiska principer nämligen informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Hur vi har tagit hänsyn till 

dessa principer framgår löpande i studiens metodavsnitt. 
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5 Resultat och Analys 
 

Studiens övergripande syfte är att skapa kunskap om journaliststudenters lärande under 

praktikperioden. För att få vetskap om detta har syftet preciserats till de fyra 

frågeställningarna: hur skapar studenterna mening för att förstå nya intryck, på vilket sätt 

bidrar olika gemenskaper till studenternas utveckling, på vilket sätt formas studenternas 

identitet under praktikperioden och hur sker studenternas inträde i de nya sociala 

praktikgemenskaperna, Frågorna är skapade utifrån Wengers teori Communities of practice 

och avser belysa de fyra delarna som är grundbultarna i ett socialt lärandesystem. Delarna 

presenteras här separat men ska ses som kompletterande enheter som tillsammans utgör 

lärandeprocessen. Varje separat del består av ett antal analytiska teman som arbetats fram ur 

empirin, som presenteras med stöd av citat från studenternas berättelser. Varje delavsnitt 

avslutas med en sammanfattning.  

 

5.1 Mening - Lärande genom att uppleva 
Ett första område i den här analysen handlar om att lära genom att uppleva i den nya 

kontexten. Att vara ny och ”lära känna” miljön genom att uppleva den är en intressant del i 

lärandeprocessen eftersom det inte är någonting som går att lära sig utanför den specifika 

kontexten. Att veta hur man beter sig och verkar i den specifika miljön är något som individen 

lär sig med tiden genom att aktivt delta i praktikgemenskapen (Wenger, 1998). I det här 

avsnittet behandlas lärande som en meningsskapande process som på olika sätt leder till att 

individer utvecklas. En praktikant som kommer in som ny på arbetsplatsen får uppleva en 

mängd olika intryck som de mer erfarna medarbetarna tar för självklart. Alla arbetsplatser har 

sina egna sätt för individer att vara med och mot varandra och sättet att interagera innehåller 

en för kontexten specifik jargong. Det kan därför vara svårt för en utomstående att komma in 

som ny i gemenskapen och förstå vad som gäller. Eftersom den inledande tiden präglas av 

många nya upplevelser sker en ständig förhandling av mening för att förstå omgivningen och 

göra den begriplig.  

 

Avsnittet är indelat i två teman utifrån hur informanterna har beskrivit att de har upplevt och 

begripliggjort olika händelser. Första temat Vardagens bemötande belyser de berättelser där 

informanterna som ett resultat av förhandlingar av mening har lärt sig färdigheter för hur man 

interagerar med varandra på arbetsplatsen. Det nästkommande temat Journalistpraktikens 

specifika begrepp handlar om processen för att förstå den journalistiska jargongen på SVT. 

 

5.1.1 Vardagens bemötande 

Utifrån empirin går det att förstå att lärande under praktiken är mycket mer komplext än att 

det handlar om att lära sig “hantverket”, det vill säga hur själva arbetet ska utföras. En del av 

informanterna har beskrivit hur de har förändrat sitt sätt att vara på arbetsplatsen under 

praktikperioden. Något som är återkommande i informanternas utsagor är att de berättar om 

hur de har lärt sig vardagliga ting som hur man hälsar på varandra eller på vilket sätt man 

umgås. Förändringen har skett utan att det har föregåtts av någon uppmaning eller att det på 

något sätt har instruerats att det ska eller bör vara på ett visst sätt. Lärande och förändring i 
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detta avsnitt handlar därför inte om ett lärande som föregås av en strukturerad plan utan det är 

något mycket mer subtilt och vardagligt än så. Något som informanterna återkommer till är att 

förändringsprocessen för det egna sättet att vara kan upplevas som något som plötsligt bara 

händer, men där det efterhand går att förstå att en förhandling av mening har skett. En av 

informanterna beskriver hur det egna sättet att agera har förändrats från den allra första tiden 

som praktikant. Inledningsvis gick den här praktikanten bara förbi vakten, utan att hälsa. Det 

verkar ändå redan från start ha funnits en tanke i bakhuvudet på att det vore rimligt att säga 

godmorgon eftersom vakten hälsar godmorgon till alla som går förbi.  

Men nu känner jag det, alltså bara när man kommer in här, den grejen att man säger 

godmorgon till vakten som sitter där. Alltså det tänkte jag på så mycket när jag var här den 

första veckan, för jag gjorde inte det. Jag var ju bara såhär, jag gick fram till den där grejen 

och blippade mitt kort knappade in min kod och gick in. Medan de sa godmorgon till varenda 

person som gick förbi. Och du utan att jag tänkte på det så började jag också göra det, bara 

en sån grej att man kommer in och ba ”God morgon”, blippar kortet och går in, lägger in 

maten i kylen inga konstigheter. (I5) 

Utan att tänka på det själv har praktikanten plötsligt börjat säga god morgon till vakten innan 

koden knappas in och kortet dras för att komma in till redaktionerna. Detta är alltså något som 

bara har hänt utan att praktikanten egentligen har reflekterat särskilt mycket över det. Det går 

att förstå att individen har utvecklats eftersom det verkar numer vara självklart att hälsa på 

vakten och dessutom lägga in sin matlåda i kylskåpet innan arbetsdagen påbörjas. 

Informanten ser detta agerande som en självklar del av livet på SVT. Ett liknande 

uppvaknande beskrivs av en annan informant som berättar om hur erfarenheten från andra 

arbeten har färgat upplevelsen av hur det vanligtvis är på en arbetsplats. Informanten 

beskriver miljön på SVT som något annorlunda än vad informanten tidigare har upplevt. 

Jag har fortfarande aldrig varit på en arbetsplats där alla hälsar på varandra, som man inte 

ens känner. Jag har ändå jobbat på många ställen, då är det ju aldrig så. Jag menar inom 

[en annan bransch], det är ju inte så att jag går runt och hälsar på annan personal som jag 

inte känner, men det gör man ju här ”ba hej hej” Det är liksom kulturen här så det blir en 

helt annan miljö. (I7) 

Aldrig förr har informanten arbetat på ett ställe där normen är att alla hälsar på varandra när 

de träffar på varandra på arbetet, oavsett om de känner till varandra eller inte. Informanten 

betonar att detta är en helt ny erfarenhet eftersom det aldrig tidigare har fungerat på liknande 

sätt på andra arbetsplatsen. Även om det är en förändring för individen så är det efter en tid 

något självklart eftersom det är så det fungerar på den här arbetsplatsen, och alla gör det. 

Detta belyser att en del av lärandeprocessen kan handla om något så basalt som att veta på 

vilket sätt man hälsar på okända. Den öppenheten som beskrivs mellan individer är även 

något som nästa citat belyser då lärandeprocessen istället handlar om hur kollegor på SVT 

interagerar med varandra i lunchrummet. 

[…] men det har ju hänt att jag sitter bredvid nån och så ”har du nån att luncha med?”, 

”okej vi lunchar”, bara nån som jag aldrig har pratat med och så råkar man sitta bredvid 

varandra och så börjar man bara prata. Det är inget konstigt här liksom. Jag har lunchat 

med flera som jag egentligen inte känner så… (I7)  

Samma informant beskriver att på SVT är det inget märkligt med att äta lunch med kollegor 

som man inte är bekant med. Informanten uttrycker att det inte är konstigt i just den här 

kontexten då detta är något som hänt vid ett flertal tillfällen med flera olika personer. 



 30 

Scenariot i den här kontexten är således inget som informanten längre reflekterar över men 

som till en start upplevdes som något annorlunda. Informanten har efter tag insett att det på 

SVT är fullt acceptabelt och till och med normalt att äta lunch med personer som man kanske 

inledningsvis egentligen inte känner. Det finns även berättelser där processen för att förstå 

omgivningen och den interna jargongen inte har skett lika naturligt och obemärkt som i 

exemplen ovan. Processen kan vara mycket mer problematisk än så och vissa gånger krävs att 

individen själv lyfter för sina kollegor att det är svårt att vara ny och få tillträde till jargongen. 

Nästa informant berättar om ett sådant händelseförlopp där förståelsen för hur de går till på 

redaktionen utvecklats på ett lite annorlunda sätt.  

Ja, alltså i början är det ju alltid lite svårt då är det ju lite såhär alla redaktioner har ju 

säkert sin egen jargong, sina egna sociala koder och lite sådär, och jag är en person som är 

väldigt uppmärksam på det och kanske analyserar lite för mycket ibland, såhär ok de har de 

skämten och sådär [...] så hade vi möte om såhär vad, hur upplever vi, hur vill vi ha det på 

vår redaktion och så, och då sa jag väl det att det är skönt om det är ett öppet klimat , för 

jag sa att det ibland känns lite internt mellan två och två eller tre och tre och då sa de att det 

är superviktigt att det inte är så. Eller att, det var ju inte så att jag kände mig utanför men 

det är bara bra om folk är medvetna om att det är svårt att vara ny typ, och då tog jag upp 

det och efter det har det varit jätte jättebra och vi lunchar ofta tillsammans. (I4) 

Informanten beskriver sig själv som en uppmärksam person som analyserar sin omgivning. 

Det fanns grupperingar på redaktionen där den interna kommunikationen var mycket 

kontextspecifik. Detta var något som upplevdes olustigt eftersom informanten stod utanför 

gruppen och hade svårt att ta sig in eftersom jargongen var svår att förstå. Förändringen kom i 

samband med att de fick en ny projektledare på redaktionen som frågade samtliga om hur 

personalen önskade att det skulle vara på redaktionen. Informanten förklarade under mötet att 

det kan vara svårt att vara ny och att det kändes som att det fanns en ”vi och dem känsla” på 

redaktionen. Projektledaren lyssnade på praktikanten och efter detta möte förändrades 

stämningen. Nu berättar informanten om att tiden efter mötet varit till belåtenhet och att de 

alla lunchar tillsammans ofta. Det informanten har lärt sig är att det är bra och givande att 

lyfta problem med kollegor. Erfarenheten är ett resultat av en meningsförhandling där 

informanten lärt sig att bemöta vardagen på SVT. En av informanterna beskriver att det direkt 

från start fanns erfarna kollegor som kontinuerligt stöttade och hjälpte till på ett omfamnande 

sätt. Det informanten särskilt tar med sig är medvetenheten om att man aldrig står ensam. 

Dels så jag nämnde ju tidigare att tilltalet är super bra, jag gillar ju tilltalet själv, men också 

sättet som jag har blivit invaggad i det här ”å men så här gör vi” tänk såhär” och varför 

gör vi så. Inte bara “såhär gör vi”, utan “vi gör så på grund av si”. Alltså X Y X Y osv. (I6) 

Ur citatet kan vi förstå att informanten har uppskattat att bli “invaggad” i organisationen på 

det sättet som det har skett. Upplevelsen verkar vara att det känns bra och tryggt att det inte 

enbart handlar om att kollegorna förklarar att någonting ska utföras på ett visst sätt utan det 

kommer även med en förklaring till varför. Informanten berättar vidare att detta sätt att 

resonera tillsammans med kollegor är något som individen själv numera gör med t.ex. vikarier 

som börjat på SVT senare.  

Jag tror bemötandet och sättet de hanterar en ny person, för jag har ju sett också vikarier 

som har kommit in efter mig som är nya, vilket har gjort att det har smittat av sig på mig, 

när jag pratar med en kille som tex är ny som heter Pär, Pär kom det här och det här och 
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det här, vilket gör att det blir en stor gemenskap. Även om det är på en professionell nivå. 

(I6) 

Det är genom att uppleva kontexten som det kan bli begripligt att det är på ett visst sätt. Efter 

att individen har förhandlat om mening för hur det går till förstår till sist individen att det är 

det här som gäller för den här platsen. Informanten har alltså förstått att SVT är en plats där 

man värnar om och tar hand om de som är nya på redaktionen, och tar nu för självklart att 

göra likadant.  

 

Nu har vi visat att även att förstå de mest vardagliga och basala tingen som att hälsa, är en del 

av en lärandeprocess. Saker som för en mer erfaren medarbetare är givet kan för den som är 

ny vara svårt att förstå. Förståelsen för hur det fungerar är något som kommer genom att 

praktikanterna bemöter vardagen på SVT. Detta visar tydligt att lärandeprocessen är betydligt 

vidare än att enbart handla om att lära sig yrkesfärdigheter.  

 

5.1.2 Journalistpraktikens specifika begrepp 

Det kan vara komplicerat att lära sig den journalistiska jargongen, som inte enbart är 

branschspecifik utan även redaktionellt specifik, eftersom det är något som skapats och 

utvecklats av individerna inom kontexten. Det innebär att det inte alltid räcker med att veta 

hur man praktiskt utför arbetsuppgifterna, utan för att kunna utföra arbetet krävs en förståelse 

för begrepp som relateras till de praktiska arbetsuppgifterna. Informanterna har i sina 

berättelser återkommit till hur problematiskt det kan vara att komma till en ny miljö där 

kollegorna använder sig av begrepp som för den nya är okända. En av informanterna berättar 

om hur det gick till vid ett tillfälle när kollegorna instruerade vad som skulle göras och 

informanten inte alls förstod vad som skulle utföras.   

”Men då kan ju du börja reka på det här repet som ska sändas med den här ledden” och ni 

vet alla de här orden, och jag ba jag ska inte fråga vad det betyder, för att jag är på SVT jag 

ska veta vad det här är för någonting ”och men då kan du klippa ett palinare och alla de här 

orden. Och då bara kollade jag på dem och ba ”Absolut jag fixar det, när ska det vara 

klart?” ”Ja, men klockan 15 ish?” jag ba ”ja inga problem”. Och så bara googlade jag det, 

vad betyder reka, vad är rep, och allting och hittade ingenting [...] (I5) 

Informanten förstod inte alls vad kollegorna menade med instruktionerna, istället för att fråga 

kollegorna om vad de menade så låtsades informanten där och då att det inte var några som 

helst problem. Informanten agerade självsäkert och frågade när arbetet skulle vara gjort, men 

inombords upplevdes detta som ett stresspåslag eftersom individen inte ville visa sig okunnig 

för sina kollegor. Informantens lösning på problemet var att försöka googla fram betydelsen 

av de olika redaktionella begreppen men utan framgång. Nästa citat belyser hur praktikanten 

valde att lösa problemet. 

Och då springer jag upp till de andra praktikanterna för vi har lärt känna varandra lite här 

och ba ”förlåt, men vad är att reka, jag har ingen aning, jag har inte ens hört det liksom i 

vanligt tal” så förklarade de att ”ja men det är att researcha lite att du kollar upp grejer. 

Repet är ju reportaget det är bara en förkortning” jag ba ”jaha”. ”Ledden är det som 

kommer att synas bakom dig i skärmen i studion, eller bakom programledaren”. All de 

grejerna, allt sånt var ju, jag hade ju ingen aning. Då vart jag jätteförvirrad hela tiden, men 

det löste ju sig sen. (I5) 
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Att googla gav ingen framgång vilket istället ledde till att informanten snabbt rusade till sina 

praktikantkollegor som befann sig på de andra redaktionerna. De andra praktikanterna kände 

till begreppen sedan tidigare och kunde förklara vad de betydde och att det enbart handlade 

om att de använde sig av redaktionella slanguttryck. Informanten har på så vis skapat mening 

av begreppens innebörd, vilka nu har förtingligats och på så sätt begripliggjorts. Av citatet går 

det att förstå att detta inte var en engångsföreteelse utan att den första tiden kantades av den 

här typen av meningsförhandlingar. Detta kan förstås som en slags dubbel förhandling av 

mening eftersom informanten dels har förstått att det går att få hjälp av sina 

praktikantkollegor, men också för att begreppen har fått en innebörd genom en förhandling av 

mening. Nästa informant beskriver processen för att förstå jargongen som relativt snabb och 

utan större problem, men samtidigt berättar informanten att det har varit en del problem i 

vägen som informanten har behövt komma över.  

Alltså att det är lite svårt att förstå är ju ganska naturligt man är ju ändå i en ny miljö och 

även om man har varit på en redaktion förut så är det ju inte säkert att de jobbar på samma 

sätt så det har ju varit lite att trampa runt som “vad menar ni här?” eller “vad är ett 

svep?”och såna saker också såhära våra databaser, arkiv eller servrar de har ju namn. Men 

”alltså sprende du det till mig?” Sprend?? Vad är det och så är det bara någon molntjänst. 

Det är lite jargong som man kommer in i ganska lätt ändå så det är inga problem… Nu 

skapar jag jargongen! Ha ha det är kul alltså helt enkelt, det har gått snabbt också. (I2) 

Informanten ovan beskriver att det kan vara något utmanande att träda in i en ny redaktionell 

gemenskap trots erfarenheter från tidigare redaktionellt arbete. Detta visar på hur 

kontextberoende jargongen verkligen är och att det kan ta lång tid innan individer fullt ut har 

tagit till sig och kan den fullständiga repertoaren. Det informanten beskriver är att alla 

redaktioner arbetar i en mängd olika datasystem som alla går under egna benämningar, och 

trots att man kan ha erfarenhet från andra redaktioner så är det inte alltid säkert att alla 

benämningar återfinns på nästa arbetsplats. Trots att informanten själv menar att det 

egentligen inte har varit några större problem att komma in som ny och få en förståelse för 

alla dessa olika begrepp så kan det ur citatet förstås att det fanns en del osäkerhet i början. 

Informanten har blivit tvungen att fråga sina kollegor om hjälp för att förstå vad de pratar om 

så att det går att utföra arbetet. Numera upplever informanten sig tillräcklig trygg med 

jargongen och är både med och reproducerar den men även delaktig i att omforma den. För en 

av de andra informanterna har processen för att förstå de begrepp som används i det 

journalistiska arbetet varit något mer komplicerad och långdragen.  

I början fattade jag ingenting ”vad pratar de om?” Nu är man ju inne i det lite mer, man 

kanske fortfarande inte fattar allt, och jag är ju i (Speciell grupp) så det är ju ännu mer 

komplicerat. För där måste du ha hängt med fyra år tillbaka liksom. De beslut de tog år 

2006, och 2002, ni vet så då hänger man inte alls med på samma sätt, men man förstår ju 

mycket mer än vad man gjorde i början, det gör man ju. För att man är inne i det, man läser 

ju nyheterna mycket mer nu, man kollar på morgonen, på kvällen, hela tiden liksom. Får 

nyhetsbrev varje dag om vad som varit.. så. (I7)  

Informanten har till skillnad från några av de andra praktikanterna aldrig arbetat på en 

redaktion tidigare, och beskriver särskilt den första tiden som svår. Det verkar som att 

kollegorna på redaktionen talade ett språk och använde sig av uttryck som för informanten var 

svåra att förstå. Det som försvårade situationen ytterligare var att den här informanten ingick i 

en särskild arbetsgrupp som arbetar med nyheter där man måste ha förståelse för beslut som 
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fattats för flera år sedan. Informanten menar således att svårigheten med att komma in som ny 

inte enbart berodde på att det var komplicerat att förstå det redaktionsspecifika språket, utan 

att svårigheterna berodde likväl på att det krävdes kunskaper om händelser som skett för länge 

sedan. Citatet visar att informanten har kommit en bit på vägen och begriper idag saker som i 

början av praktikperioden var obegripliga. Av utsagan framgår det också att informanten själv 

har arbetat aktivt med att försöka skapa förståelse för det som har varit besvärligt genom att 

kontinuerligt hålla sig uppdaterad om det som sker i nyhetsvärlden. 

I denna del har vi visat att det är viktigt att förstå den journalistspecifika jargongen för att 

kunna utföra arbetet. Lärandeprocessen kan vara problematisk för att en del inte vill visa för 

de andra kollegorna att de inte förstår. En del av informanterna har tagit hjälp av kollegor 

medan andra har vänt sig till sina praktikantkollegor.  

5.1.3 Sammanfattning – Lärande genom att uppleva 
I detta avsnitt har vi visat hur det kan vara att komma in som ny och möta det vardagliga livet 

på de olika redaktionerna. Det kan vara problematiskt att först förstå hur det fungerar men det 

är genom att uppleva miljön som praktikanterna kan skapa mening. Det första temat 

Vardagens bemötande handlar om hur praktikanterna har förtingligat vissa upplevelser där de 

till en början inte visste vad som gällde. Det innebär att de numera kan sätta ord på hur de 

agerar tillsammans med andra på SVT. De har skapat en förståelse för hur vardagen på SVT 

ser ut och de har förändrat sitt eget sätt att vara i förhållande till andra på arbetsplatsen. En av 

informanterna har lärt sig att hälsa god morgon när man kommer till arbetet. Detta är ett 

resultat av att praktikanten har deltagit i praktikgemenskapen SVT och förtingligat 

upplevelsen av att bli bemött av andra. Att hälsa är numera en del av den informanten vardag 

och inget som individen längre reflekterar över. En annan av informanterna har lärt sig att det 

är fullt normalt att äta lunch med personer som arbetar på SVT men som för informanten är 

obekant sedan tidigare. En tredje individ har förstått att det är fullt acceptabelt att lyfta 

problem som uppstår i gruppen då detta mottogs positivt av de andra kollegorna. En fjärde har 

någonstans under praktikperioden gått från att vara den som blir invaggad i organisationen 

genom sina stöttande kollegor till att bli den stöttande kollegan som vaggar in andra som 

kommer nya. Individen reproducerar således ett sätt att vara så som individen själv blivit 

bemött under sin första tid. I den andra delen har vi belyst hur praktikanter har skapat mening 

av svårbegripliga journalistiska begrepp, något som är helt nödvändigt att förstå för att kunna 

utföra det journalistiska arbetet. Några har tagit hjälp av kollegor för att förstå men för en del 

har det känts bättre att ta hjälp av en annan praktikantkollega för att slippa visa sig sämre 

inför sina mer erfarna kollegor. För en del är processen för att förstå redaktionella begrepp 

något längre och mer utdraget och det kan ta lång tid innan allt bitar sitter på plats. Nu har vi 

visat att alla nya intryck som praktikanterna utsätts för kräver det som Wenger (1998) 

benämner som en förhandling av mening, för att förstå sin omgivning. För att ytterligare 

förstå lärandeprocessen kommer nästa avsnitt att belysa lärande genom att tillhöra.  

 

5.2 Gemenskap - Lärande genom att tillhöra 
För att ytterligare förstå lärandeprocessen kommer detta avsnitt att behandla lärande genom 

att tillhöra. Det går att förstå praktikperioden som en tid då studenterna lämnar utbildningen 

på campus för att istället söka tillhörighet i nya gemenskaper i arbetslivet. Att vara tillhörig 
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olika praktikgemenskaper innebär både att veta hur den gemensamma aktiviteten utförs men 

minst lika viktigt är att förstå hur man interagerar och umgås på ett mer avslappnat sätt. En 

given omständighet för att bli fullvärdig medlem är att inkluderas i de diskussioner vid sidan 

av arbetsuppgifterna som skapar atmosfären i praktikgemenskapen. Det är genom att tillhöra 

flera olika praktikgemenskaper som det kan ske ett utbyte mellan praktikgemenskapernas 

samlade kompetens och individens kunskaper. Wenger (1998) ser praktikgemenskaper som 

behållare för kunskap och det är genom att tillhöra som individen får möjlighet att ta del av 

den samlade kunskapen. På så vis sker ett lärande genom att tillhöra.  

 

Detta avsnitt är indelat i två teman där vi belyser informanternas utsagor som på olika sätt 

handlar om att lära genom att tillhöra. Det första är Tillhöra SVT, i den delen presenteras 

informanternas berättelser om hur de blev mottagna in i gemenskapen på SVT. I nästa del 

Tillhöra praktikantgemenskapen belyser vi hur informanterna själva skapat informella 

praktikgemenskaper under tiden för praktiken.  

 

5.2.1 Tillhöra SVT 

Flera av informanterna beskriver att det har funnits många öppningar till att bli en del av 

gemenskapen på SVT. Den kollektiva uppfattningen från alla informanter är att det är en 

mycket välkomnande och inkluderade miljö de möttes av när de kom till organisationen. Det 

öppna mottagandet är en förutsättning för att praktikanterna ska kunna komma in i 

praktikgemenskapen och bli fullvärdiga medlemmar för att så småningom själva kunna bidra 

med kunskap. Flera av praktikanterna beskriver hur de öppna kontorslandskapen bidrar till att 

kollegor emellan småpratar med varandra om både stort och smått och på så vis skapas nya 

relationer. Känslan är att det alltid finns någon att bolla med och att samtliga kollegor tar sig 

tid när det behövs. 

Det är väldigt inkluderande, man är inte… min upplevelse är att det känns som att jag jobbar 

här [...]Det är väldigt bra, alla är väldigt trevliga, hela huset är lite som familj, folk hälsar 

på en lite sådär random, som man inte har sett och vissa känner man igen från tv och vissa 

programledare, det är lite roligt, det känns inte så hierarkiskt oavsett vem det är om det är 

en programledare eller producent eller så. Min upplevelse är att det inte är så hierarkiskt 

indelat. Man behandlas väldigt väl. (I3) 

Informanten beskriver miljön på SVT som mycket öppen och familjär och att alla oavsett 

tjänst har samma värde. Känslan av att alla är likställda gör att den här informanten inte alls 

upplever sig själv som mindre värd eller sämre än sina kollegor. Informanten verkar tidigt ha 

haft känslan av att vara en del av gemenskapen på SVT och känner sig som en av de andra 

som jobbar där. Det är ett varmt klimat som beskrivs och det verkar inte finnas några 

orosmoment varken i relation till kollegiet eller till chefer. Nästa informant har lång 

erfarenhet från många olika branscher, men anser att SVT:s mottagande skiljer sig från 

mängden framförallt när det gäller att ta sig tid till att stötta de lite mindre erfarna.  

Det som är värt att nämna det är ju att bemötandet här är, jag är ju lite äldre så jag har ju 

jobbat ganska mycket själv och jag har haft egna verksamheter och grejer, eller har det 

fortfarande delvis, men alltså bemötandet här skiljer sig väldigt mycket från andra 

arbetsplatser. [...] Det är väldigt öppet bemötande, vänligt, folk tar sig tid, folk tar sig tid. 

[…] Eftersom att man är schemalagd, och då är det ju olika redigerare som sitter bredvid, 

så man sitter och pratar med varandra, jag förklarar mitt koncept och så emellanåt kan de 

också säga ”men du vi har för kort bild på den klippbilden när han eller hon firar” och vad 
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gör vi då, ”ja men låt mig lösa det”, vi kastar om det osv. Så man bollar med redigerare. 

(I6) 

Bemötandet upplevs här som särskilt bra i förhållande till andra arbetsplatser som 

informanten har varit på. Medarbetare tar sig tid till att lyssna och svara på frågor och det 

verkar inte finnas några rädslor i att ställa frågor till andra på redaktionen. Personen fick 

under intervjun frågan om vem som tillfrågas när problem uppstår i arbetet. Informanten 

svarade att det alltid finns någon att bolla med men vem det är beror på vem som för tillfället 

arbetar. Det är alltså inte någon speciell person utan alla verkar vara lika öppna med att svara 

på frågor och det verkar vara ett givande och tagande där även praktikantens åsikter tas 

hänsyn till. Den här känslan är det många av informanterna som håller med om och det verkar 

vara så att många tidigt under praktikperioden har fått ta del av praktikgemenskapens 

kunskaper genom att de har fått möjlighet att fråga de mer erfarna om hjälp. En annan av 

informanterna beskriver hur det kollegiala samtalet under en vanlig dag på redaktionen kan se 

ut. Detta belyser den öppenhet som flera av de andra informanterna har berättat om tidigare, 

men det visar också hur kollegorna samtalar om mer privata ting och hur det bidrar till det 

positiva arbetsklimatet. 

Det blir nog mycket jobb men också lite skvaller. ”Vad gjorde du i helgen?” ”Min unge har 

tagit bort visdomstanden”. Det gör vardagen lite mer meningsfull än att bara jobba jobba 

jobba. (I2)  

Som citatet visar så är det inte helt ovanligt att det talas om saker som inte alls har att göra 

med utförandet av arbetsuppgifterna. Enligt informanten är detta inte bara ett trevligt utan 

nästintill nödvändigt inslag för att förenkla vardagen. Den här typen av diskussioner är ett 

viktigt inslag i att bli en del av en praktikgemenskap. Sättet för hur individerna inom 

praktikgemenskapen interagerar med varandra är minst lika viktigt att lära sig och förstå, som 

att förstå hur själva utförandet av arbetsuppgifterna går. Detta eftersom de båda är 

förutsättningar för att slutligen kunna bli en fullvärdig medlem i gemenskapen.  

 

Informanterna verkar alla vara överens om att praktikgemenskapen SVT har öppnat upp för 

praktikanterna att bli en del av gemenskapen. Det betyder att praktikanterna får ta del av de 

mer erfarna kollegornas kunskaper och på så sätt lär de sig genom att tillhöra.  

 

5.2.2 Tillhöra praktikantgemenskapen 

Trots att möjligheter har funnits för att bli en del av gemenskapen på SVT har flera av 

informanterna valt andra praktikgemenskaper när de behöver hjälp eller stöd. Under 

intervjuerna har det framkommit att flera av informanterna tillsammans har skapat en egen 

informell praktikgemenskap under praktikperioden. Detta är alltså en form av parallell 

praktikgemenskap som har odlats upp av studenterna själva, där de tillsammans har kommit 

fram till vad som gäller inom gemenskapen. Gemenskapen på SVT beskrivs som mycket 

gemytlig och välkomnande men det finns en skillnad mellan den och praktikgemenskapen 

som praktikanterna själva har skapat. Alla praktikanter är på SVT på samma villkor och det 

finns ingen rädsla att visa sig mindre kunnig än sina jämlika praktikantkollegor. För många av 

praktikanterna har det varit en trygghet att det har varit flera praktikanter på SVT samtidigt då 

de alltid haft någon att bolla med som dessutom förstår vad de går igenom under 

praktikperioden. En del av dem har lärt känna varandra under introveckan och en del kände 
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varandra sedan tidigare då de kommer från samma lärosäte. I denna del har vi samlat några av 

informanternas utsagor som visar hur de på olika sätt har haft nytta av varandra i deras 

lärandeprocesser. En av informanterna beskriver lite mer specifikt om hur de tar hjälp av 

varandra i arbetsrelaterade frågor. 

Absolut, ja! Alltså vi stöter på varandra i korridorerna hela tiden, och hamnar i lunchrummet 

samtidigt och har en Facebook chatt med några där vi pratar och det är jätteskönt för att 

nån kan ju komma och ba ”Shit jag ska göra ett inslag om det här, vilken vinkel ska jag ha 

på det? Har ni någon idé? Vad tänker ni, vad är det första ni tänker?” Så kanske man ba 

slänger ur sig nånting, ”ah men bra tack, jag ska tänka på det, jag ska kolla på det”. Och 

bara den, den här enkla relationen, man känner sig bekväm med att fråga varandra liksom, 

det är, jag skulle säga att det är skönt att ha dem där. (I5) 

Ur citatet går det att förstå att informanten verkligen uppskattar närvaron av de andra 

praktikanterna på arbetsplatsen. Enligt informanten är det inte enbart så att praktikanterna 

råkar träffas i samband med arbetet, utan de har också en egen kanal för kunskapsutbyte 

online som de regelbundet använder för att kommunicera med varandra. Informanten 

beskriver relationen mellan praktikanterna som okomplicerad där de alla känner sig väl till 

mods med att stötta och hjälpa varandra. Denna informella praktikgemenskap verkar vara 

informantens förstahandsval när det kommer till att be om hjälp som handlar om att utföra 

arbetet och det verkar som att det alltid finns någon som snabbt kan komma med goda råd när 

det behövs. Många gånger handlar det om att någon av praktikanterna har fått i uppdrag att 

utföra ett visst arbete och istället för att fråga kollegorna på redaktionen så används 

praktikanternas egna kanal för att utbyta idéer och tankar som kan vara av värde för arbetet. 

Även nästa informant lyfter fram betydelsen av de andra praktikanternas närvaro både på 

arbetet men även privat.  

Det är verkligen såhär, vi hjälper varandra och stöttar varandra. Vi har ändå fått en bra 

sammanhållning, så vi ses ju liksom utanför jobbet också och går på AW och så.  Jag tror 

att det är viktigt att känna att man inte tävlar mot varandra fast att man gör det. Så är det 

viktigare att hjälpa varandra, det är vissa som…alla praktikanter umgås inte med varandra. 

Man känner ju verkligen av det hos vissa av dem, som vi inte umgås med. Men att det blir 

lite, att de känner att det är en tävling, det märker man av. Man är inte trevlig och så, men 

det är osäkerhet hos dem liksom. Det är resultatet av att vara i en sån här bransch tänker 

jag. (I7) 

Det verkar inte som att alla praktikanter ingår i praktikgemenskapen som informanten berättar 

om, utan vissa står utanför gemenskapen. Relationen till de som inte är med är helt annan än 

till de som är med. För de som tillhör gemenskapen verkar det vara en välkomnande atmosfär 

utan inbördes konkurrens och de vänder sig ofta till varandra för att få hjälp med olika 

arbetsrelaterade problem. De ses även utanför arbetet där de umgås mer avslappnat och det 

går att förstå att de i gemenskapen har en slags överenskommelse om att stötta och inte stjälpa 

varandra. Relationen till de praktikanter som står utanför praktikgemenskapen är helt 

annorlunda och beskrivs som att det är en slags “vi och dem” känsla mellan varandra. 

Praktikanten verkar se det som att de som står utanför gemenskapen agerar som att det är en 

slags kamp mellan de som tillhör och de som är utanför. Det verkar inte alls ske något 

kunskapsutbyte mellan de som tillhör och de som står utanför gemenskapen. Informanten 

konstaterar att journalistbranschen inrymmer en del konkurrens mellan kollegor men att det i 

praktikanternas gemenskap eftersträvas en slags frizon fritt från konkurrens. Nästa informant 

talar om fler aspekter av att ha någon att samtala med på arbetet och menar att det inte enbart 
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handlar om att utbyta yrkeskunskaper med varandra, utan att det finns en trygghet i att de har 

något av en gemensam historia. 

Generellt sett har det känts väldigt bra att kunna prata med andra som är i samma situation, 

för det är en utsatt situation att vara praktikant. Man är ny någonstans, och man förväntas 

inte vara perfekt på det man gör heller och sen så får man mycket mindre betalt än alla 

andra och det blir ju mentalt jobbigt ändå och också att man är på ett nytt ställe och gör ett 

nytt jobb som man inte har gjort så mycket tidigare så det är väldigt bra att kunna byta 

erfarenheter och prata med andra praktikanter som är i samma sits. (I8) 

Informanten berättar om att det är en pressad situation att vara praktikant, eftersom de står 

utanför den redaktionella gemenskapen på arbetet. Det verkar finnas en slags tröst i att de har 

varandra så att de inte står utanför på egen hand. Informanten beskriver de likheter som 

praktikanterna har med varandra och som också är det som skiljer dem från den ordinarie 

personalstyrkan. Praktikanterna delar upplevelsen av att vara ny på arbetsplatsen, de har lägre 

lön än resterande personal, de är nya i branschen och förväntas inte kunna bidra på samma 

sätt som andra medarbetare. Det går därför att förstå att praktikanterna har funnit en trygghet i 

likasinnade eftersom de delar samma erfarenheter. I praktikanternas praktikgemenskap är alla 

medlemmar på lika villkor och det upplevs som en lättnad att kunna samtala med likasinnade 

för att på så vis kunna ta del av varandras kunskap och erfarenheter.  

 

Praktikanternas gemenskap verkar vara en fullvärdig praktikgemenskap eftersom 

medlemmarna tillsammans har förhandlat om vad som gäller inom den. De delar riktning, det 

vill säga de är alla på plats på lika villkor och de har skapat sin egen repertoar i form av att de 

har utformat gemensamma artefakter, som exempelvis chattfunktionen som används för 

kommunikation och utbyte av erfarenheter.  

 

5.2.3 Sammanfattning – Lärande genom att tillhöra 

I det här avsnittet beskrivs praktikanternas erfarenheter av att lära genom att tillhöra olika 

praktikgemenskaper. Inledningsvis presenterades att det har funnits möjligheter för 

praktikanterna att komma in och bli en del av gemenskapen på SVT. Många upplever att det 

är en mycket välkomnande atmosfär med ett tillåtande klimat där det ges tillfällen för 

interaktion mellan individer både gällande arbete, men även för mer informella samtal. Trots 

denna öppenhet väljer många av praktikanterna andra kanaler än de närmsta kollegorna när de 

behöver hjälp eller vägledning. Att praktikanterna gärna bollar med andra praktikanter kan 

förstås som att de känner starkare tillhörighet till den praktikgemenskapen än till de andra 

inom organisationen. Empirin visar att som ny på en arbetsplats kan det vara mer bekvämt att 

ta hjälp av de andra praktikanterna eftersom de upplever sig vara i samma situation då de 

delar den något speciella erfarenheten av att vara praktikant med varandra. Det är de samlade 

erfarenheterna från att tillhöra olika praktikgemenskaper som formar individers identiteter, 

vilket vi kommer att gå närmare in på i nästa avsnitt. 

 

5.3 Identitet – Lärande genom att förändras 
I det här avsnittet belyser vi lärandeprocessen för hur identiteten förändras genom de 

upplevelser som studenterna varit med om under praktikperioden på SVT. Övergången från 

att t.ex. anse sig själv vara student, tillbakadragen eller osäker till att se sig själv som 
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journalist, social eller säker på sin sak är en individuell process som tar olika lång tid för olika 

individer beroende på hur starkt individen identifierar sig med det ena, det andra eller ett 

mellanting. Identiteten är något som är rörligt och som ständigt förändras beroende på i vilken 

grad och på vilket sätt individen identifierar sig med olika sociala praktikgemenskaper. Dessa 

praktikgemenskaper kan vara både de som individen ingått eller ingår i, men det kan även 

vara gemenskaper som individen helt tar avstånd ifrån och således inte alls identifierar sig 

med (Wenger, 1998). Det betyder att alla erfarenheter oavsett tid eller rum är av betydelse för 

individens utveckling och kommer att förändra individens identitet.  

 

I det här avsnittet kommer vi därför att presentera ett urval av informanternas berättelser som 

berör hur de har förändrats under praktikperioden. Avsnittet är indelat i två olika teman som 

belyser den här typen av förändringsprocesser. Det första temat Från praktikant till journalist 

handlar om övergångsfasen från att vara praktikant till att bli journalist. Det andra temat 

Tilltro till sin egen person handlar istället om hur en del informanter har förändrats i relation 

till att tro på sig själv och sin förmåga.   

 

5.3.1 Från praktikant till journalist 
Eftersom vi i våra intervjuer med informanterna fick möjlighet att ställa frågor kring både den 

inledande fasen, tiden mitt emellan och slutet av perioden då det endast var några veckor kvar 

av praktikperioden, har ett mönster av hur praktikanterna har utvecklats visat sig i empirin. 

Förändringarna handlar om hur de pratar om sig själva och hur de på olika sätt ser sig själva 

som något annat än vad de gjorde under den första tiden. I en del fall var den inledande 

perioden starkt präglad av att individerna identifierade sig som praktikanter och inte alls som 

journalister. För andra var det mer tydligt att de hade kommit en bit på väg till att se sig själva 

som något annat än student eller praktikant. Flera av praktikanterna har delat med sig av 

berättelser där de beskriver hur praktikperioden har bidragit till att de har omformat sina 

identiteter. En av praktikanterna beskrev under intervjun att det fanns en stark identifiering 

med att vara praktikant under lång tid och att det är först nu i slutet av praktikperioden som 

uppfattningen börjar luckras upp. 

Oh my god, den var jättesvår, alltså jag skulle säga att jag är just nu i min övergångsfas. 

Precis nu tror jag. För att det har blivit att, jag fick veta att jag skulle få sommarvikariera 

några veckor, vilket bara där gjorde att jag kunde luta mig tillbaka lite grann och ba ok jag 

var inte sämst. De vill ändå ha min hjälp under sommaren skönt! Men sen så kan det vara 

kul om du kommer in som timvikarie i höst liksom. Man har ju inte jättemycket timmar att 

erbjuda därför kan man inte erbjuda heltidstjänster och allt sånt här. Men du får jättegärna 

komma och hjälpa till om du vill och då blev jag också såhär kan luta mig tillbaka lite. Och 

det var efter det snacket som jag hade med min handledare som jag kände att mer att fan jag 

lämnar min praktikantroll nu, och blir någon som de litar på som reporter att gå ut och göra 

det här jobbet och att de kan skratta åt nått roligt jag gjorde på inslaget fast bekvämt, och 

sånna saker. Så jag är i min övergångsfas, just nu faktiskt. Jag har inte ens tänkt på 

det…jättekul. (I5) 

Informanten verkar under tiden för intervjun befinna sig i en övergångsfas mellan att 

identifiera sig som praktikant och som reporter. Det verkar som att informanten har tvivlat på 

sin egen förmåga under en längre tid men har nu blivit erbjuden sommarvikariat på SVT, 

vilket verkar ha fungerat som en bekräftelse på att informanten ses som tillräckligt bra i 

förhållande till sin yrkesroll. Även om sommarvikariatet enbart är under en tidsbegränsad 
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period är detta en tillräcklig kvittens på att informanten duger. Efter ett samtal med 

handledaren som handlade om informantens framtid som sommarvikarie fick informanten en 

känsla av lugn, men det intressanta i sammanhanget är att det först nu under intervjun med oss 

som informanten själv reflekterar över sin egen identitet i förhållande till journalistyrket. Det 

är som att personen plötsligt kommer på att detta faktiskt är en fas av förändring då 

informanten kliver ur en roll för att träda in i en annan. Den stora förändringen verkar ha 

mycket att göra med att informanten plötsligt har förstått att kollegorna sätter sin tilltro till 

praktikantens egna förmåga. Informanten vågar numera bjuda på sig själv på ett helt nytt sätt 

och kan nu tycka att det känns ok om kollegorna skulle få för sig att skratta åt någonting 

praktikanten har gjort under exempelvis ett inslag. Det finns en känsla av att informanten 

numera arbetar på samma villkor som de andra och då är det på något sätt mer bekvämt att 

skratta åt varandras eventuella misslyckanden. En av de andra praktikanterna vittnar om en 

liknande förändringsprocess i relation till den egna identiteten. Informanten berättar att 

journalistyrket är lite speciellt, då egentligen vem som helst kan utge sig själv för att vara 

journalist utan att ha genomgått någon som helst utbildning inom ämnet. 

Jag har blivit säker på min yrkesroll, jag har klarat eldprovet, jag känner att jag har vuxit 

och jag känner mig mer säker. Förr var jag lite mer aktsam för att kalla mig själv för 

journalist, även om jag hade jobbat journalistiskt och liksom det är ingen term som… man 

får ingen licens eller så så jag hade svårt att kalla mig för journalist innan, jag svarade att 

jag pluggade journalistik och att jag har jobbat lite med det. Men nu är jag mycket mer… 
nu säger jag att jag är journalist […]Ja, jag identifierar mig själv som journalist! Jag 

erkänner mitt yrke. (I3) 

Ur citatet går det att förstå att informanten tidigare har haft svårt för att kalla sig själv för 

journalist, trots tidigare erfarenheter från det journalistiska arbetet. Informanten poängterar att 

det är en stor skillnad mellan att ha studerat journalistik och att faktiskt vara en journalist. 

Uppfattningen verkar vara att det inte räcker med att ha en utbildning i området och det är inte 

heller tillräckligt att ha lite erfarenheter i journalistbranschen. Praktikperioden har bidragit till 

den personliga utvecklingen och har gett tillräckligt med erfarenheter för att informanten nu 

känner sig trygg med att kalla sig för journalist. Vidare beskriver informanten den stora 

förändringen.  

Det är en grej…  om någon frågar mig idag vad jag gör så säger jag att jag är journalist, 

det gjorde jag inte innan. Där har jag vuxit tror jag.[…] Det är mycket erfarenheten, det är 

nog mycket erfarenheten, alltså praktiken på SVT som… det har givit en hel del. Det är också 

såklart att jag har hållt på med det ett tag och så att jag fått examen i journalistik. Hade jag 

bara  pluggat och aldrig jobbat då hade jag nog bara sagt att jag har pluggat journalistik, 

jag hade nog inte sagt att jag är journalist tror jag. Journalist är mycket vad du gör och vad 

du gjort, nu tycker jag att jag har gjort tillräckligt mycket för att kalla mig journalist. (I3) 

Det är tydligt att upplevelsen är att det är erfarenheterna från att arbeta journalistiskt som är 

betydelsefullt för att kunna titulera sig som journalist. Det verkar även som att det är det 

journalistiska arbetet på just SVT som har varit av stor betydelse för den här informantens 

utveckling, även om examen till viss del också har spelat in. Under tiden för praktiken på 

SVT har informanten fått möjlighet att utföra journalistiska arbetsuppgifter på riktigt, vilket 

gör att det nu finns en upplevelse av att informanten anser sig själv ha tillräckligt med 

erfarenhet för att faktiskt få kalla sig själv för journalist. Det är någonting som nästa 

informant håller med om, alltså att det inte räcker med att vara utbildad för att kunna kalla sig 



 40 

för journalist, det krävs ”rätt” erfarenheter innan det enligt denna praktikant är fullt 

acceptabelt benämna sig själv som journalist. 

jo men det gör jag faktiskt. Det har jag gjort ett tag i alla fall. Förra sommaren jobbade jag 

på (radio) så redan då tror jag att jag började känna mig som en journalist, men mer nu 

absolut. Nu när man är i Stockholm också. Tidigare var jag i (mindre stad).. så det känns 

ju… och bara att man kan ringa och prata med i princip vem som helst som är en svensk 

kändis och säga att jag är från (specifik redaktion), och då vill de flesta prata. (I8) 

Under intervjun ställdes frågan om informanten själv identifierade sig som journalist. Svaret 

blev att informanten gjorde det, och hade gjort det under en period. Förklaringen till varför 

var att informanten tidigare hade arbetat inom radio och att den erfarenheten bidrog till att 

stärka journalistidentiteten. Att nu ha fått möjlighet att praktisera på SVT har ytterligare 

förstärkt identifieringen med journalistrollen. Det verkar också vara så att just att vara i 

Stockholm på SVT tillför en känsla av att det är på riktigt, som även det bidrar till att 

informanten numera ser sig själv som en journalist. 

 

Som vi visat har flera av informanterna omformat sina identiteter då de har gått från att 

identifiera sig som student eller praktikant till att idag med stolthet kalla sig själva för 

journalister. Av berättelserna går det att förstå att identiteten är något som man växer in i och 

som omformas genom de erfarenheter som man har varit med om.  

 

5.3.2 Tilltro till sin egen person 

En av de mest framträdande förändringarna som informanterna beskrivit är den ökade tron på 

sig själva och sin egen förmåga, både i relation till arbetsuppgifter men även i relation till den 

egna identiteten. För många av deltagarna i studien har tiden som praktikant varit något av en 

inre resa. Flera har berättat att bland det viktigaste de tar med sig från tiden är just att de har 

vuxit som människor och att de på olika sätt förändrat bilden av sig själva.  

Det skulle jag kunna prata väldigt länge om… jag försöker vara koncis nu.. jag har lärt mig 

att vara mer självsäker, det är svårt att svara på.. jag har lärt mig mycket. Jag skriver för 

det mesta, det är mitt hantverk och också det jag vill göra och det har jag blivit bättre på, 

det känner jag. Jag har blivit bättre på att förstå. […] Vissa saker som man gör på möten 

när man ska analysera innehåll och kritisera en hel redaktion egentligen det är väldigt 

givande. Det är som e produkt inte en del av en själv som man har publicerat. Jag har blivit 

bättre på att skilja mellan vem man själv är och vad man gör. (I3) 

Informanten berättar om att det yrkesmässiga hantverket har utvecklats på så sätt att personen 

är mer självsäker och har fått en bättre förståelse för vad som krävs för att göra sig förstådd i 

sina texter. Den egna professionaliteteten har utvecklats och individen känner sig nu mycket 

mer säker i sin yrkesroll än tidigare. Tidigare kunde informanten uppleva kritik på sitt arbete 

som någonting personligt. Under praktiken utsätts praktikanterna konstant för granskning från 

utomstående. Det är inte enbart kollegorna på redaktionen utan det finns ytterligare en aspekt 

att ta hänsyn till och det är läsarna, som kontinuerligt kommenterar och kritiserar det 

praktikanten publicerat i sitt yrke. Praktikanten själv har reflekterar över kritikens betydelse 

och har efter en tid förändrat sitt förhållningssätt gentemot kritiken. Numera ser informanten 

feedback som positivt och kan se kritiken som en källa till förbättring och har lärt sig att skilja 

på sak och person. Nästa informant beskriver sig som en relativt blyg person som tidigare haft 

svårt att ta kontakt med främmande personer. Vardagliga saker som att i mataffären fråga var 
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vissa matvaror finns var tidigare en utmaning för praktikanten. Citatet nedan visar på vilket 

sätt informanten har utvecklats som person. 

Som person? JA! Ja, jättemycket faktiskt. Jag kan säga att bara det här att jag sitter och 

pratar med er, så som jag gör tycker jag är ett framsteg, så att jag, jag hade inte vågat göra 

det på samma sätt bara för ett par månader sedan tror jag. Men när du går i skolan så, du 

får öva på att intervjua dina kompisar, sen kanske du får telefonintervjua några personer. 

Men efter att jag kom hit, det är liksom, du ska prata i telefon med folk du inte känner och 

du ska träffa folk du aldrig har träffat förut och fråga ut dem om deras liv och personligheter, 

och då, då bli man ju mer van vid det också […] Att man vågar mer. Det låter jätte klyschigt, 

jag vet men det är ja, det har hjälpt jättemycket, att vara här har hjälpt jättemycket faktiskt, 

man utsätts för situationer som man aldrig trodde att man skulle sitta i förut. (I5) 

Informanten menar att praktikperioden har lett till att självförtroendet har stärkts, då individen 

vågar ta för sig mer än någonsin och dessutom vågar interagera med människor på ett helt 

nytt sätt. I sin roll som praktikant har den här individen blivit tvungen att utsätta sig för 

situationer som till en början kändes skrämmande, som exempelvis att prata i telefon eller ta 

kontakt med främmande människor, då det ingår i arbetsuppgifterna. Detta har påverkat 

informantens sätt att vara både på arbetet men även privat. Upplevelsen är att informanten nu 

känner sig mycket mer säker än förut och vågar ta kontakt med främmande människor på ett 

lättsamt sätt, som innan kändes mycket besvärligt. Informanten har förändrats på ett 

personligt plan, och menar själv att utvecklingen till stor del har haft att göra med 

praktikperioden och de utmaningar som individen tvingats ta sig igenom. En annan informant 

beskriver att självkänslan var mycket låg under första utbildningsåret. Det fanns en stor 

osäkerhet kring framtiden och individen tvivlade starkt på att utbildningen någonsin skulle 

leda till en anställning. Under utbildningen har självkänslan successivt byggt upp, men det är 

tack vare praktiken som informanten verkligen känner att framtiden ser ljus ut. 

[...] För att innan när jag inte hade någon praktik så tänkte jag att efter examen, eller efter, 

alltså hade jag inte fått en praktik så hade jag nog inte fått in en fot in, och då hade det nog 

varit svårt, speciellt i tv det är ju liksom en väldigt smal bransch. Så att när jag fick min 

praktik så blev jag ju överlycklig. För då har jag iaf nått på CV:t tänkte jag så även om jag 

inte får jobb nu till sommaren så kan jag söka till hösten. (I4) 

Informanten beskriver att tv branschen generellt är svår att ta sig in i, men att det under 

praktikperioden har givits möjligheter att skapa värdefulla kontakter inför framtiden. 

Praktikanten har också fått höra av kollegorna att om det inte finns några lediga tjänster inför 

sommaren finns det potential att söka till hösten istället. Det verkar som att praktikanten 

upplever att detta på något sätt har fungerat som en försäkring på att den egna kunskapen är 

någonting värdefullt. Denna bekräftelse verkar ha påverkat informantens tro på framtiden och 

den egna förmågan. Praktikperioden har varit mycket viktig för informanten på så sätt att 

tilltron till den den egna förmågan att faktiskt kunna få ett arbete i framtiden har blivit bättre 

eftersom informanten nu har fått en del erfarenhet av branschen. 

 

Vi har nu visat att självkänsla och tilltron till den egna förmågan är något som förändrats till 

det bättre hos de allra flesta praktikanterna. Praktikanterna har blivit tvungna att utsätta sig 

själva för svåra situationer som de inte hade utsatts för om de inte hade praktiserat och 

känslan av att klara mer än vad man inledningsvis själv trodde har bidragit till den här 

förändringen. 
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5.3.3 Sammanfattning – Lärande genom att förändras 

I det här avsnittet har vi gjord nedslag i informanternas berättelser om hur de under 

praktikperioden har upplevt att de har förändrats på olika sätt. Resultatet visar att processen 

för att utvecklas till att bli något annat än vad de tidigare var skiljer sig åt mellan 

informanterna. För flera av informanterna har erfarenheterna från praktikperioden varit 

tillräckligt för att de numera anser att det är befogat att kalla sig för journalister. Andra menar 

att de just nu är i en övergångsfas. De flesta uppger att perioden på olika sätt har förändrat hur 

de är som person och flera anser att de har fått bättre självförtroende och en ökad tro på den 

egna förmågan. Det går att förstå resultaten från det här avsnittet som att erfarenheterna från 

praktikperioden har omformat studenternas identiteter. Några av praktikanterna har fått 

sommarvikariat och det kan utifrån Wenger (1998) ses som ett erkännande från den 

etablerade praktikgemenskapen på så vis att deras kunskap är tillräcklig för att kunna bidra till 

gemenskapen. I nästa avsnitt kommer vi att presentera hur praktikanterna lär sig färdigheter 

genom att utföra arbetet. 

 

5.4 Praktik - Lärande genom att göra 
Kärnan i praktikgemenskaperna är den gemensamma aktiviteten som i detta fall syftar till att 

utföra arbetet. För att en individ ska bli accepterad in i en praktikgemenskap är en 

förutsättning att individen behärskar den gemensamma aktiviteten tillräckligt mycket för att 

kunna bidra. För att kunna bli journalist krävs alltså praktiska färdigheter inom journalistik. 

Praktikperioden är en fas i studenternas liv där tanken är att de får möjlighet att öva på att 

göra, det vill säga att utföra det praktiska arbetet i dess rätta kontext. Inträdet på SVT är 

därför en intressant period eftersom det är tiden då informanterna får påbörja processen med 

att göra. Vi har därför i det här avsnittet samlat empiri som berör den första tiden när 

informanterna träder in i arbetet på sina respektive redaktioner.  

 

Avsnittet är indelat i fyra teman. Det första temat Överraskande snabb start till det 

professionella görandet belyser berättelser där informanterna snabbt har kommit in i 

arbetsuppgifterna. I det nästkommande Görandets risktaganden visas berättelser om hur svårt 

det kan vara att utsättas för vissa arbetsuppgifter. Det tredje temat Föreställningar av 

handledarens roll för görandet belyser hur det kan gå när föreställningen av hur det borde 

vara inte överensstämmer med verkligheten. I det sista temat När görandet inte är möjligt 

önskar vi förklara hur lärandeprocessen påverkas av att komma till en praktikgemenskap som 

är lös i sin form. 

 

5.4.1 Överraskande snabb start till det professionella görandet  
Många av informanterna fick snabbt utföra kvalificerade arbetsuppgifter på sina respektive 

redaktioner, vilket mottogs på olika sätt för praktikanterna. Många verkar ha trott att det 

skulle vara en längre period innan de fick arbeta “på riktigt” och att de skulle behandlas mer 

som praktikanter än som en del av gemenskapen. Av informanternas berättelser framgår det 

att i det större perspektivet verkar det ändå vara något positivt med att snabbt få komma i 

gång med arbetet. En av informanterna berättar om den första tiden och hur det var att komma 

till redaktionen och nästan omedelbart självständigt få utföra arbetsuppgifter. Informanten 
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jämför sig själv med sina praktikantkollegor på andra redaktioner som har haft lite av en 

annan upplevelse av den inledande tiden.  

Man känner sig inte som en kaffehämtande praktikant, vissa andra här har fått gå lite mer 

vid sidan av, eller vid sidan om lite för länge, de har fått hänga med på intervjuer och 

reportage och har liksom inte fått själva göra så mycket utan bara observerat i kanske en 

eller två veckor så har det inte varit för mig, jag har fått mycket mycket mer hands on från 

första början, väldigt lärorikt och också liksom bekräftande återigen att de tar en på allvar 

liksom [...] Man behandlas väldigt väl, man tas på allvar, jag har fått göra mycket från 

början, min kompetens har aldrig ifrågasatts bara för att jag är praktikant och jag har liksom 

inte blivit marginaliserad på något sätt bara för att jag skulle kunna mindre eller så. Det har 

varit väldigt på allvar. (I3) 

I citatet finns en antydan till att informanten själv trodde att rollen som praktikant skulle 

kunna innebära enklare arbetsuppgifter till en början. Känslan verkar vara att man som 

praktikant på något sätt skulle kunna bli ifrågasatt eller marginaliserad för att man inte skulle 

kunna bidra på liknande sätt som sina mer erfarna kollegor. Även om informanten uttrycker 

en viss förvåning över den snabba starten, och att arbetsuppgifterna dessutom var på riktigt så 

är upplevelsen positiv. Den positiva känslan har dels att göra med att informanten kände sig 

bekräftad av kollegorna på redaktionen men också för att det har varit både utvecklande och 

lärorikt att direkt få “göra”. Informanten berättar att infasningen i arbetsuppgifterna har för 

några av de andra praktikanterna tagit betydligt längre tid. För dem har den första perioden till 

stor del handlat om att observera och att enbart vara delaktiga vid sidan av. Nästa informant 

upplevde precis som den här informanten att den snabba starten var någonting positivt, men 

bekräftar samtidigt uppfattningen om vad en praktikant står för. 

Ja, det är ju den här praktikantjargongen innan vi kom ut på praktiken. Nu ska vi få hämta 

mycket kaffe, lär er kaffebryggaren! Men så har det absolut inte varit, de skulle inte släppa 

mig nära kaffebryggaren skulle jag vilja säga ha ha… jag har kommit in i arbetet väldigt 

snabbt, vilket är väldigt skönt. (I2) 

Med något skämtsam ton berättar informanten om hur det innan praktikperioden pratades om 

att praktikanters främsta uppgift på arbetsplatsen är att hämta kaffe. Informanten har sedan 

upplevt den totala motsatsen på arbetsplatsen eftersom inträdet till arbetet gick snabbt och 

som det verkar har det aldrig varit tal om att behöva vara en kaffehämtande praktikant. Det 

finns även här en antydan till att praktikantskapet skulle kunna ha haft en helt annan innebörd 

än vad informanten har fått erfara. Informanten berättar vidare om upplevelsen som många av 

de andra praktikanterna har haft om att snabbt komma in i arbetet. 

Ja, asså vi har ju suttit med på möten nästan från början och har varit väldigt självgående 

och har producerat själva redan första veckan och typ fortlöpande fått göra saker. Vi får på 

ett visst sätt nyhetsvärderat själva också, vi tittar på pressmeddelanden från de stora 

tidningarna och sen går vi igenom forskningen. ”Nej, det tror jag inte nån skulle tycka om”. 

Ifall det är så att vi har läst igenom en studie och inser att men ”nej, jag vet att vi sa på 

mötet att vi skulle gå vidare men det känns inte som att det är någonting för någon 

egentligen”. Då är det bara fine, men skrota det då. Det ger ju en tillit till oss också som gör 

att det inte känns som att vi är praktikanter, vi är en del av själva redaktionen. (I2)  

Redan från första veckan har informanten varit delaktig under möten på redaktionen, utöver 

detta har individen redan från start fått stor frihet till att arbeta självständigt med liknande 

arbetsuppgifter som kollegorna på redaktionen. Ur citatet går det att förstå att praktikanterna 

på redaktionen ofta kommer med egna förslag på vad man borde skriva om och ger även 
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synpunkter på det som de inte tror har något värde ur läsarnas perspektiv, och detta tas alltid 

på allvar av kollegorna. Detta är någonting som verkligen uppskattas av informanten då det 

dels är en bekräftelse på att individen besitter kunskaper som redaktionen tar till vara på, men 

det bidrar också till en känsla av att det hela är på riktigt, och att praktikanterna verkligen är 

en del av gemenskapen på SVT. Samma informant fortsätter att berätta om hur viktigt det är 

att få komma ut på praktik och få möjlighet att praktiskt utföra det som lärts ut under 

journalistutbildningen.  

Ja, precis ifall man är i skolan då kan ju typ lärarna stå där och mata på försök att göra 

såhär och såhär men man får ju aldrig testa det i praktiken. Här får vi faktiskt tillämpa det 

som vi lärt oss och försöka göra det själva och så hittar man ju vägar för att få det att fungera 

som man inte skulle ha fått rent teoretiskt i en skolbänk, de praktiska färdigheterna kan man 

bara få i arbetet, i den här branschen. (I2) 

Ur informantens berättelse går det att förstå att känslan är att det är ovärderligt att få komma 

ut på praktik och tillämpa alla de kunskaper som man har fått med sig från utbildningen. 

Informanten menar vidare att journalistbranschen är lite speciell på så vis att många av de 

kunskaper som krävs i arbetet inte går att lära sig utanför kontexten, man måste helt enkelt få 

”göra” för att utvecklas i rollen som journalist. Det intressanta i utsagan ovan är att 

informanten verkar mena att det på sätt och vis är nödvändigt att få arbeta självständigt för det 

är då man som praktikant lär sig att lösa problem som uppstår under vägen, och att det är det 

som gör att man utvecklas och växer i rollen som journalist. Nästa citat visar att informanten 

inte alls hade tänkt att praktikantrollen skulle innebära någon slags förminskning av 

individens förmåga. Informanten uttrycker att det var ganska självklart att få arbeta med 

kvalificerade arbetsuppgifter eftersom individen ansåg sig själv ha de kunskaper som krävdes 

för att utföra arbetet. 

Men sen efter introveckan kom vi tillbaka och då fick jag nästan omgående börja jobba som 

reporter med lite mer stöd då och livrem och så. Ganska fort kändes det som att jag var en 

som jobbade på samma villkor som alla andra egentligen […] Det kändes bra faktiskt, det 

känns rimligt för jag upplever att jag ändå hade de kunskaperna som behövdes. (I8) 

Upplevelsen i citatet ovan verkar vara att personen upplevde att den fick det stöd som 

behövdes för att på kort tid komma in i arbetet och arbeta på samma villkor som den övriga 

personalen. Informanten har tidigt efter inträdet fått börja “görandet” och detta har mottagits 

positivt. 

 

Många av praktikanterna har snabbt fått påbörja det verkliga arbetet på SVT. Det har visat sig 

att en del upplevde detta som något av en överraskning för att det verkar ha funnits en 

uppfattning om att praktikantskapet skulle innebära något annat, mindre kvalificerat. 

Gemensamt för alla som upplevt den snabba starten har ändå varit något som uppskattats 

eftersom de fått börja “görandet” i ett tidigt skede. Att få möjlighet att utföra arbetet har här 

fungerat utvecklande för informanterna.  

 

5.4.2 Görandets risktaganden 

Ett underliggande tema till att snabbt komma in i arbetet är att det innebär ett risktagande för 

praktikanterna eftersom de blir tvungna att agera framför sina mer erfarna kollegor. Trots att 

samtliga informanter har beskrivit mottagandet och stödet från kollegor på redaktionerna 
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under den inledande perioden som positiv och välkomnande kan övergången utifrån empirin 

förstås som ett skede där informanterna står inför utmaningar. Till synes vardagliga 

journalistiska arbetsuppgifter kan helt plötsligt upplevas som både obehagliga och främmande 

för den som befinner sig i en ny kontext. Av informanternas utsagor går det att förstå att det 

fanns en viss underliggande oro över att behöva prestera i det offentliga, och på så vis riskera 

att misslyckas inför andra. För praktikanterna är det mycket som står på spel eftersom det är 

ett eventuellt medlemskap i praktikgemenskapen som ligger i potten. Följande informant 

beskriver känslan av att komma in på redaktionen första dagen och omedelbart ställas inför de 

dagliga journalistiska arbetsuppgifterna.  

Det var ju lite läskigt när man kom in första dagen så var det lite, här är din dator, hitta en 

nyhet! Det kan ju alltid vara lite läskigt. Det är helt nya människor i ett rum, man får sitta 

och prata i telefon bland främlingar och prata med någon forskare, det kan ju sätta en på 

pottan lite. (I3) 

Informanten beskriver känslan av att prata i telefonen framför sina nya obekanta kollegor som 

något skrämmande, och det går att utläsa att det finns en upplevd risk att göra bort sig både 

för forskarna men även för kollegiet. Det informanten beskriver är att en så basal sak som att 

prata i telefonen kan upplevas som en stor utmaning för någon som är ny och inte ännu har 

funnit sin plats i praktikgemenskapen. Av informantens berättelse kan vi förstå att det finns en 

viss osäkerhet inför att prestera framför andra eftersom informanten upplever att mer erfarna 

kollegor står som åskådare och granskar varje steg praktikanten gör. Informanten tar en risk 

eftersom prestationen eventuellt resulterar i ett misslyckande och om det blir så, blir det 

omedelbart offentligt. Liknande resonemang förs av en annan informant som beskriver hur 

det var att följa med på konferens med hela redaktionen innan den riktiga praktikperioden 

hade påbörjats.  

[…] vi hade ju två veckor innan jag började så skulle jag följa med på en konferens [...] Men 

jag tycker, jag själv som person är ganska utåt och jag har inte så svårt för att prata framför 

folk, men jag tror att om man hade varit mer introvert eller blyg… eller så här då hade den 

konferensen varit ganska jobbig. För det var så att vi skulle komma på egna idéer, och det 

fick vi ju inte reda på innan utan det var något där och då, typ kom på fem idéer om vad vi 

kan göra för halvtimmesprogram typ, och vi fick kanske fem minuter på oss och det var 

verkligen köttigt. Men de sa också att de här är verkligen inget som behöver vara klart utan 

det kan vara ett ämne det kan vara nånting sånt. Men då kommer jag ihåg att jag blev 

jättenervös för att jag tänkte att vad är det de, eller man tänker vad har de för förväntningar 

på en, när man kommer som ny. (I4) 

Trots att informanten beskriver sig själv som en utåtriktad person som sällan har svårt för  

sociala sammanhang så blev detta ett tillfälle där informanten kände oro över att behöva  

prestera inför hela redaktionen. Informanten tar sig tid till att reflektera över hur detta  

moment hade känts för en person som inte hade varit lika extrovert och konstaterar att det  

förmodligen hade varit en mycket omtumlande upplevelse. Informanten menar att känslan kan 

relateras till att det var ett överraskande moment utan förekommande förvarning. Upplevelsen 

av att på kort tid bli tvungen att komma på idéer som eventuellt skulle kunna fungera på tv 

och att dessutom behöva göra detta inför helt främmande människor, som besitter långt mer 

erfarenhet än praktikanten i detta sammanhang kan sätta den mest sociala ur spel. Det fanns 

en osäkerhet hos informanten på vad som förväntades och hur de egna idéerna skulle mottas 

av kollegorna. Nästa citat visar ytterligare hur det kan kännas att behöva kasta sig ut på djupt 
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vatten och leverera framför människor som man själv respekterar och ser upp till i sin 

yrkesroll.  

Så var jag väldigt respektfull så här att det var nervöst att stå och presentera sina egna 

program, för hela redaktionen hade möte och så skulle man stå och prata om sina program, 

då kände jag ändå att det var lite jobbigt. Just för att jag kände att de här kan så mycket mer 

än vad jag kan, och de är inne i det här på ett helt annat sätt än vad jag har varit. (I1) 

Informanten berättar att de ofta har gemensamma möten på redaktionen, där alla förväntas 

aktivt delta. Som praktikant går det inte i det läget att gömma sig i periferin, utan redaktionens 

medarbetare räknar med bidrag även från praktikanterna. I utsagan går det att utläsa att 

informanten värderar sin egen erfarenhet som låg i förhållande till de mer rutinerade 

kollegorna. Det verkar finnas en vördnad inför både de andra kollegorna, men även inför 

SVT. Skillnaden mellan informanten ovan är att den här informanten verkar vara rädd för att 

misslyckas för att prestationen är i SVT:s namn och ett misslyckande skulle då inte enbart 

vara ett personligt misslyckande.  

 

Delavsnittet visar att görandet kommer med ett visst risktagande för praktikanterna då de 

äventyrar att visa sig själva som sämre i förhållande till sina kollegor. Det har framkommit att 

de mest vardagliga arbetsuppgifterna såsom att tala i telefon, aktivt delta i ett möte eller 

komma med förbättringsidéer kan upplevas obehagligt eftersom det sker framför kollegor och 

praktikanten riskerar därför att omedelbart bli bedömd.  

 

5.4.3 Föreställning av handledarens roll 
Utifrån empirin kan vi förstå att det har funnits vissa förväntningar på handledarens roll i 

förhållande till att göra. Flera av informanterna verkar ha haft en föreställning om att 

handledningen under praktiken skulle vara på ett visst sätt. Många av praktikanterna har i sina 

utsagor återkommit till att de under praktikperioden har känt en saknad efter en mer 

närvarande handledare. Upplevelsen verkar vara att eftersom praktiken är en del av en 

utbildning så borde den också innehålla mer handledning av undervisande karaktär. Trots att 

de många gånger har funnit andra utvägar när de har stött på problem så framhäver 

informanterna avsaknaden av handledarens vägledning i det praktiska utövandet av arbetet.  

En av informanterna berättar att det aldrig kommunicerats om vem som skulle vara ansvarig 

handledare, och att det vid vissa tillfällen har upplevts som ett problem.  

Det där med att tas på allvar funkar ju lite åt båda hållen lite ju. Då har jag också fått 

förtroendet att klara saker själv där jag egentligen kanske borde ha haft hjälp. Så lite…. För 

min del hade jag nog önskat lite mer handledning. Faktiskt, det hade nog varit bra. Jag tror 

att lite undervisande hade varit bra. Jag är ändå här som en del av en utbildning. (I3)  

Informanten ställer sig positiv till att ha fått så mycket tillit till att arbeta självständigt, men 

menar samtidigt att det finns en avsaknad av handledarens stöd. Det verkar ha funnits en del 

tillfällen under praktiken där informanten hade önskat att få lite vägledning av någon som är 

mer erfaren. En av de andra praktikanterna vittnar om en liknande upplevelse.  

Jag upplever att min handledare inte riktigt var… eller han var inte på plats kan man säga. 

Jag visste inte riktigt vem det var heller så den delen var lite oklar i början men sen funkade 

det ganska bra att jag kunde följa med folk ut och gå vid sidan i början, men det var lite som 

att jag föll mellan stolarna i början och fick ta tag i det själv liksom och fråga… kan jag 

hänga på någon, kan jag hänga på dig i början (I8) 
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Även den här informanten beskriver att handledningen inte har fungerat som personen 

föreställt sig att den borde ha gjort. Informanten hade inte riktigt klart för sig vem som var 

handledare och efter att fått veta det var personen frånvarande. Detta verkar ha lett till att 

informanten kände sig något negligerad. 

 

I den här delen har vi visat att det har funnits en diskrepans mellan praktikanternas 

föreställning om hur handledarna borde ha varit och hur de faktiskt var. Många av 

praktikanterna verkar ha tagit med sig sin föreställning över hur relationen handledare 

praktikant skulle se ut från sina tidigare erfarenheter och därför har det från praktikanternas 

perspektiv upplevts som något av en besvikelse. En del verkar uppleva att detta har hämmat 

deras lärande då de vid vissa tillfällen hade önskat mer vägledning i att göra.  

 

5.4.4 När görandet inte är möjligt 
Det är inte alltid självklart att det finns någonting stabilt att komma till som praktikant. En del 

praktikanter har påbörjat sin praktikperiod på redaktioner som är under förändring eller 

uppbyggnad. Det betyder att det inte är en stabil praktikgemenskap utan utifrån 

praktikanternas utsagor går det att förstå att rutiner, normer och arbetsfördelning fortfarande 

är någonting som befinner sig i en utvecklingsfas. Praktikanterna på dessa redaktioner har 

delvis varit med om andra upplevelser under den första tiden som praktikanter, då de inte fick 

utföra kvalificerat arbete lika snabbt som de flesta andra har vittnat om. Att komma in i en 

praktikgemenskap som är under utveckling har fått vissa konsekvenser utifrån praktikanternas 

perspektiv. En av informanterna beskrev att det inför praktiken fördes en dialog med 

redaktionen där praktikanten fick framföra önskemål gällande arbetsuppgifter under 

praktikperioden. Dock blev det inte riktigt som praktikanten hade föreställt sig. 

Så när jag kom var allt helt nytt för alla, vilket gjorde att starten blev himla seg, första två 

månaderna gjorde jag knappt någonting. Just för att det var så…vad ska jag säga. Det var 

så många programidéer som skapades och ströks. Och jag som praktikant med fokus på X 

och X hade ju ingenting att göra egentligen. Så första perioden upplevde jag som väldigt 

menlös för min del egentligen [...] Och då satt ju jag där…och då var jag nära på att såhär 

att om det inte händer nått nu inom två-tre veckor så måste jag byta för jag har ju inget att 

göra här nu. (I1) 

Informanten hade sökt sig till den specifika redaktionen då det var en dröm sedan länge och 

det fanns en stark önskan om att få arbeta med vad informanten beskrev som de bästa, mest 

erfarna kollegorna inom genren. Det fanns från praktikantens sida en vision om hur det skulle 

komma att bli, och förväntningarna var höga. När praktikanten sedan påbörjade praktiken 

levde det inte upp till de höga förväntningarna. Första tiden upplevdes som långtråkig och att 

det var svårt att hitta på något att göra. De arbetsuppgifter som praktikanten hade föreställt sig 

att få göra utfördes av andra mer erfarna medarbetare. Under denna period hade praktikanten 

svårt att finna mening med sin tillvaro på redaktionen, och funderade en tid på om det 

verkligen var rätt plats att vara på. Lärandeprocessen verkar här inte alls ha kommit igång 

eftersom det faktiskt inte fanns något för praktikanten att göra i den inledande perioden. 

Liknande upplevelse beskrivs i nästa citat. 

[…] Det är inte förens nu som man känner att man kommit in i det och vet sin plats lite mer 

och vad man ska göra typ… […] Så i början var det ju lite så att de vill ju ge mig mycket 
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grejer men de visste inte riktigt vad som var lämpligt för min praktik och vad jag tyckte var 

kul.  

Informanten hade en seg start och det verkade inte som att någon på redaktionen visste vilka 

arbetsuppgifter som lämpade sig för en praktikant. Trots att det inte fanns några direkta 

sysslor blev informanten ändå sedd och uppmärksammad, vilket mottogs positivt. 

Upplevelsen verkar ändå vara att det efter en tid blev bättre och att det nu finns en känsla av 

att det är gott om arbetsuppgifter. 

 

Vi har synliggjort att för de som har kommit in som praktikanter i praktikgemenskaper som är 

i en fas av förändring har det tagit betydligt längre tid innan de har fått utföra kvalificerat 

arbete. Detta går att förstå på så sätt att det inte har funnits någon tydlighet i vad de skulle 

göra och därmed har det tagit längre tid innan de har kommit in i lärandet jämfört med de som 

praktiserade på andra redaktioner. 

 

5.4.5 Sammanfattning – Lärande genom att göra 

Många av informanterna fick direkt efter inträdet på SVT utföra arbetsuppgifter som kan 

jämställas med de anställdas arbetsuppgifter. Några av dem upplevde tiden som 

överrumplande då de hade uppfattningen av att detta skulle ta längre tid, men trots detta har 

de allra flesta en positiv bild av hur detta moment upplevdes. Vi har fått ta del av hur 

skrämmande det kan vara att prestera framför erfarna kollegor. Den gemensamma känslan 

verkade vara att det fanns en medvetenhet att om de misslyckas, gör de det inför andra. 

Ovissheten som informanten uttrycker går genom Wengers (1998) teori att förklara som att 

medlemskapet fortfarande inte är fullvärdigt i den sociala gemenskapen, och det finns därför 

en osäkerhet på vad de andra ska tycka och vad som förväntas av praktikanten, eftersom 

medlemskapet står på spel. Det verkar även som att det har funnits en viss övertro till 

handledarens roll i förhållande till det egna lärandet där många hade önskat mer och tydligare 

handledning. För några andra tog processen för att komma in i arbetet längre tid, och detta 

berodde på att redaktionerna där de skulle arbeta var under konstruktion. Detta kan förstås 

utifrån Wengers (1998) teori som att praktikanterna kom till en praktikgemenskap där 

medlemmarna fortfarande förhandlade om vad som ska gälla inom den, vem som ska göra 

vad och hur det ska gå till. Eftersom detta inte var tydligt var det svårt att komma in i 

praktikgemenskapen. Det är alltså en stor skillnad mellan upplevelserna för de som kom till 

något som var stabilt jämfört med de som kom till något som var under utveckling.  
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6 Diskussion 
 

I detta kapitel följer inledningsvis en övergripande resultatdiskussion kring studiens resultat 

och kunskapsbidrag i relation till praktik på SVT, praktik i en vidare kontext och till 

ämnesområdet arbetslivspedagogik. I nästa del diskuteras resultatet i förhållande till tidigare 

forskning i området. Avslutningsvis presenterar vårt förslag på vidare forskning inom ämnet.  

 

6.1 Övergripande resultatdiskussion 
Vi har i den här studien visat att lärande under praktikperioden är betydligt vidare än att 

enbart handla om att lära sig yrkestekniska kunskaper. Resultatet i den här studien visade att 

även de mest basala och vardagliga ting som att hälsa på kollegor eller veta på vilket sätt 

medarbetare interagerar med varandra, är något som praktikanterna behöver lära sig för att 

förstå hur det fungerar, i just den specifika kontexten. För att kunna utföra arbetet krävs även 

en förståelse för journalistpraktikens specifika begrepp, vilket har visat sig vara något 

problematiskt då begreppen inte enbart är specifika för branschen utan även för de olika 

redaktionerna. Detta är något som kan antas gälla för individer som träder in i nya 

organisationer även utanför denna kontext. Det kan för företag i allmänhet vara värt att 

begrunda att det inte alltid är helt okomplicerat för praktikanter eller nyanställda att komma in 

i nya organisationer, eftersom det inte är säkert att de förstår den kontextberoende jargongen.  

 

Det har funnits förutsättningar för praktikanterna att komma in och ta del av SVT:s samlade 

kunskaper då det är ett öppet, välkomnande klimat där de flesta praktikanterna inkluderats 

redan från start. Trots detta visar vårt resultat att praktikanterna i vissa situationer ändå valt att 

vända sig till andra praktikgemenskaper för stöd och guidning när de stött på problem. Detta 

är inte på något sätt negativt, utan det är något som bidrar till den fullständiga 

lärandeprocessen. Den praktikgemenskap som har varit mest framträdande och där vi har sett 

att det skett kunskapsutbyte i hög utsträckning mellan medlemmarna är den informella 

gemenskapen som praktikanterna gemensamt har skapat under tiden för praktikperioden. Det 

som är intressant med detta är att den här praktikgemenskapen inte fanns innan 

praktikperioden påbörjades, vilket betyder att den enskilda individen aldrig har behövt söka 

sig in i en redan befintlig gemenskap. Medlemmarna har tillsammans skapat normen och vad 

som gäller inom den. Den här typen av praktikgemenskap är något som är mycket positivt för 

medlemmarnas lärande eftersom det är lätt att få ta del av gruppens samlade kunskaper. Både 

för SVT och för andra organisationer som tar emot praktikanter eller ett antal anställda 

samtidigt kan detta vara tänkvärt då det är något som ytterligare kan komplettera 

lärandeprocessen. En idé för att uppmuntra detta är genom att erbjuda gruppträffar i en mer 

informell miljö där individer får möjlighet att utbyta erfarenheter på ett lättsamt sätt. För SVT 

specifikt kan ett förslag vara att man efter den gemensamma introveckan anordnar flera 

tillfällen under praktikperioden där praktikanterna får möjlighet att träffas och utbyta 

erfarenheter.  

 

Resultatet i studien visar även att många av informanterna upplever att de har utvecklats på 

det personliga planet. Erfarenheten av att ha fått praktisera på SVT har bidragit till att den 

egna identiteten har omformats och flera har kommit en bit närmare att kunna identifiera sig 
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med sitt yrke. Många beskriver att de har fått bättre självkänsla och en ökad tilltro till den 

egna förmågan både i relation till yrkesutförandet men också i relation till den egna 

identiteten. Detta resultat visar att identiteten är någonting som växer fram genom att 

praktikanterna engagerar sig i praktikgemenskaper där de får ta del av den samlade 

kunskapen, och på så sätt skapas nya erfarenheter. Tänkvärt här är att nya erfarenheter inte 

alltid är synonymt med positiva erfarenheter. Det har visat sig i den här studien att de allra 

flesta erfarenheterna av praktikperioden på SVT har varit positiva. Hade organisationen inte 

varit lika tillmötesgående som SVT hade erfarenheten istället kunnat leda till sämre 

självkänsla och en minskad tilltro till den egna förmågan.  

 

En del av lärandeprocessen handlar om att göra. Detta betyder att det krävs tillfällen för 

praktikanter att praktiskt få utföra yrkesrelaterade arbetsuppgifter för att på så vis lära sig hur 

det går till. Det vårt resultat visar är att det har tagit olika lång tid innan praktikanterna har fått 

möjlighet att utföra kvalificerat arbete. För de allra flesta praktikanter har det gått snabbt att 

komma in i arbetet och det är någonting som har upplevts med skräckblandad förtjusning. 

Förtjusningen handlar om att det har varit lärorikt och bekräftande medan skräcken har 

bottnat i att det är mycket som står på spel för praktikanterna då de riskerar sitt medlemskap i 

praktikgemenskapen. För att praktikanter som kommer som nya till en organisation ska få 

möjlighet att lära sig yrket, är en förutsättning att det finns tillfällen för praktikanten att göra 

just det som det är tänkt att de i förlängningen ska kunna göra. Om det inte finns givna 

möjligheter för tillfället kan det vara värt att fundera på om det är rätt tillfälle att ta emot 

praktikanter, eftersom det kan fördröja lärandeprocessen, alternativt leda till att lärandet helt 

uteblir. Om organisationer trots detta väljer att ta in praktikanter under perioder av 

omorganisering eller dylikt när det inte är helt klart om det finns arbetsuppgifter att erbjuda så 

kan ett förslag vara att man är tydlig i kommunikationen så att onödiga missförstånd kan 

undvikas. Vi tror att detta resonemang är applicerbart i alla organisationer som tar in 

praktikanter eller nyanställda.  

 

Resultatet visar också att många av praktikanterna hade önskat mer vägledning av sina 

respektive handledare. Det verkar som att det från praktikanternas sida har funnits en 

föreställning om hur relationen med handledaren skulle vara, som sedan inte har överensstämt 

med verkligheten. I den här studien har det varit svårt att avgöra vad som föranledde detta 

förhållningssätt och det är inte omöjligt att det handlar om en viss brist i kommunikationen. 

Detta behöver således inte betyda att handledningen på SVT var på något annat sätt än det var 

tänkt, utan det kan tyda på att det inte har kommunicerats tillräckligt innan praktikperioden 

hur handledarens roll i förhållande till praktikantens lärande skulle se ut. Vi tror att en 

tydligare kommunikation gentemot både handledare och praktikanter skulle vara lösningen på 

den här typen av problematik. 

 

6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning 
Många forskningsstudier har belyst fördelarna med praktiken genom att efter avslutad praktik 

ha undersökt effekterna av praktikperioden. Gemensamt för flera är att deras resultat visar att 

praktiken i hög grad leder till arbete (Blackwell et al., 2001; Hergert, 2009; Mason et al., 

2009). Andra forskningsstudier visar att praktikperioden kan vara värdefull då praktikanterna 
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ges möjlighet att skapa kontakter inför framtiden (Alpert et al., 2009). Resultatet i den här 

studien visar att det visserligen är så att några av praktikanterna har fått förtroendet att arbeta 

på SVT under sommaren, och en del har fått öppningar till att arbeta som timvikarier under 

hösten, trots att det inte var fokus för studien. Empirin visar också att en del av informanterna 

under tiden för praktiken upplever att de har skapat ovärderliga kontakter med andra i 

branschen.  

 

Studiens resultat visar att praktikanter som kom till en redaktion som var under 

omorganisering inte fick utföra kvalificerade arbetsuppgifter lika snabbt som praktikanter på 

andra redaktioner. Detta resultat går till viss del i linje med Toncar och Cudmore (2000) som 

menar att en av utmaningarna med praktikperioden är att det inte alltid erbjuds rätt typ av 

arbetsuppgifter för ändamålet. Risken är då att studenterna blir “kaffehämtande praktikanter” 

och därmed inte utvecklas på ett önskvärt sätt vilket innebär att praktikanterna går miste om 

värdefull kunskapsinhämtning. Praktikanterna i den här studien som inledningsvis inte fick 

utföra arbetsuppgifter fick efter en tid ändå göra det. Ingen av våra informanter har känt sig 

som ”kaffehämtande praktikanter”, det tog bara olika lång tid att komma igång med det 

kvalificerade arbetet. 

 

Resultatet i studien visar även att många av informanterna upplever att de har utvecklats på 

det personliga planet. Erfarenheten av att ha fått praktisera på SVT har bidragit till att den 

egna identiteten har omformats och flera har kommit en bit närmare att kunna identifiera sig 

med sitt yrke. Många beskriver att de har fått bättre självkänsla och en ökad tilltro till den 

egna förmågan både i relation till yrkesutförandet men också i relation till den egna 

identiteten. Detta går i linje med Crebert m.fl. (2004) som också kommit fram till att 

praktiken är en period där människor utvecklas på det personliga planet, och studiens resultat 

visar att självförtroende är en av de personliga aspekter som ofta utvecklas till det bättre.  

 

I Hultmans m.fl. (2011) studie om förhållandet mellan lärare och lärarstudenter lyfts 

handledarens roll som en av de viktigaste påverkansfaktorerna för lärande. Handledaren där 

hade som uppgift att lära ut till studenten och sågs således som ansvarig för lärandeprocessen. 

I den här studien kan vi inte säga att handledaren har varit en särskilt framträdande 

påverkansfaktor för lärande, eftersom studenterna har funnit andra vägar för att inhämta 

kunskap på under sin praktikperiod. Det är således en skillnad mellan vilket typ av roll 

handledaren har haft i denna studie och därför är det svårt att dra några paralleller mellan 

dessa studier. 

 

Den här studien har bidragit med kunskaper om studenters lärandeprocess under tiden för den 

arbetsplatsförlagda praktiken. Vi har tittat på lärandeprocessen genom Communities of 

practice vilket har bidragit till att vi har kunnat presentera en dynamisk bild av hur lärandet 

under en tid av förändring kan te sig. Lärande är genom detta sätt att se på det betydligt vidare 

än att enbart handla om att lära sig att utföra arbetsuppgifter och det är just detta vidare 

perspektiv som är vårt bidrag till forskningsfältet.  
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6.3 Förslag till framtida forskning 

Eftersom vi har tittat på lärandeprocessen utifrån studentperspektivet skulle det vara intressant 

att titta på medarbetarperspektivet i relation till att ha praktikanter på sin arbetsplats. Är det så 

att det sker ett ömsesidigt kunskapsutbyte när det kommer in någon ny? På vilket sätt 

utvecklas eller förändras praktikgemenskaperna av att praktikanterna är närvarande?  
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7 Bilagor 
7.1 Bilaga 1 – Missivbrev  
 

Hej du praktikant på SVT, 

 

Vi är två studenter vid Uppsala Universitet som läser vår sista termin på 

personalvetarprogrammet. Vi har fått dina kontaktuppgifter från XXX på SVT, och kontaktar 

nu dig för att vi önskar ditt deltagande i vårt examensarbete. 

 

Vi kommer att göra en kvalitativ studie om studenters upplevelse av praktik som fenomen. 

För att göra detta möjligt behöver vi din hjälp med att ställa upp på en intervju. Intervjun 

kommer att ske på SVT eller annan av er valda lämpliga plats, och beräknas ta ca 30 minuter i 

anspråk.  

 

För att vi ska kunna hålla vår tidsplan önskar vi genomföra intervjuerna under vecka 16, 18–

20 april är att föredra men även andra datum kan fungera. Vi är mycket tacksamma om du har 

möjlighet att delta, och att du återkommer till oss så snart som möjligt för att boka in en 

lämplig tid som passar dig.  

 

I vårt examensarbete kommer vi att genomgående följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Dina personuppgifter kommer att behandlas med konfidentialitet och ditt namn 

kommer inte att användas i uppsatsen. Materialet vi samlar in kommer enbart att användas i 

denna studie och kommer inte att spridas vidare. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Om du har frågor eller funderingar kring studien är du varmt välkommen att kontakta oss eller 

vår handledare på Uppsala Universitet. 

 

Stort tack på förhand, 

Med vänliga hälsningar 

Lisa och Krista 

 

 

 

 

 

Lisa Östergren  Krista Blenninger  

XXX   XXX        

XXXXXXXXXX                 XXXXXXXXXX 

 

Handledare: 

Jonas Risberg 

XXX 

XXX-XXXXXX 
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7.2 Bilaga 2 – Samtyckesformulär 
 

Samtyckesformulär 

 

 

Uppsala universitet 
 

Student Krista Blenninger 

Student Lisa Östergren 

 

 

                 

Till berörda deltagare 

 

Medgivande för deltagande i en studie om praktikanter på SVT 

 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka praktikanternas upplevelser av 

praktikperioden på SVT 

 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att genomföras och därefter 

analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används kommer 

det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de 

enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  

 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter 

och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 

konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 

(Personuppgiftslagen 1998:204).  

 

Medgivande: 
Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet 

i undersökningen.  

 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 

intervjun avbryta sin medverkan. 

□  Jag vill medverka i studien.  

□  Jag vill inte medverka i studien.  

 

 

 
 

Datum  __________________________________________ 

 
Underskrift  ___________________________________________________ 
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7.3 Bilaga 3 – Intervjuguide 
 

Första tiden under praktiken 

identitet 

Kan du berätta om din känsla av din första tid som praktikant på SVT? 

Kan du beskriva dig själv, så som du var när du började här på SVT?  

Vad var din relation till SVT? 

 

Praktik 

Vad var särskilt svårt/utmanade? 

Hur kom du in i arbetet? 

Fanns det någonting som du ansåg vara särskilt betydelsefullt för att du skulle komma in i 

arbetet? 

 

Mening 

Kan du berätta om någon/några situationer där du stötte på problem? 

Hur du gick tillväga för att lösa problemet? 

 

Gemenskap 

Om du har stött på utmaningar i arbetet och fastnat, hur har du gått tillväga för att lösa det? 

(Löst det själv, med hjälp av kollegor, handledare?) 

 

Tiden mitt emellan och i slutet av praktiken 

Identitet 

Nu när praktiken börjar lida mot sitt slut, hur ser du på dig själv nu? 

Hur upplever du att du har förändrats under den här tiden? 

 

Mening  

Finns det någonting som du ser annorlunda på idag, jämfört med tidigare?  

 

Praktik 

Kan du beskriva din utveckling under praktikperioden, finns det några utmaningar som du 

stötte på under början av perioden som du inte stöter på längre? 

Hur är din relation till SVT idag? (delaktighet) 

 

Gemenskap 

Finns det tillfällen när du umgås med dina kollegor utanför arbetssysslorna? 

(Luncher, AW, fika) 

Vilka olika relationer har du med dina kollegor på arbetsplatsen? 

Stöd, hjälp, bara umgås,  

(Vad får du för utbyte av den personen?) 

Upplever du det som att du blev en del av gemenskapen på SVT? 

Om ja, på vilket sätt synliggörs det? 

Vad är det viktigaste du tar med dig från tiden på SVT? 

Vad känner du att du har lärt dig under tiden för din praktik? 

Kan du ge några exempel? 
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