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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka hur deltagarna i ett företags traineeprogram upplever att 
programmets utbildningsmoment förbereder dem inför framtida arbetsliv. Vi vill också 
undersöka hur deltagarna uppfattar att de utvecklar kompetenser som är specifika för deras 
yrkesroll samt hur de blir del av en gemenskap. De frågeställningarna som studien ämnar 
besvara är; “Upplever deltagarna att interaktionen i traineegruppen har främjat deras 
lärande?”, “Hur beskriver deltagarna utbildningsmomenten i relation till utvecklingen av 
kompetenser som de har användning för i sin yrkesroll?” och “Hur bidrar 
traineeprogrammet till att deltagarna blir del i en arbetsgemenskap?”. Detta undersöktes 
genom att ta del av vad tidigare forskning har lyft fram som betydelsefullt för lärande och 
socialisation i förhållande till traineeprogram. Vi genomförde sju semistrukturerade intervjuer 
med medarbetare på ett företag inom den privata tjänstesektorn. Empirin har analyserats 
utifrån teorier om sociokulturellt lärande. Resultatet visar på att deltagarna i 
traineeprogrammet tidigt får tillgång till att interagera med många olika anställda på företaget. 
Utbildningsmomenten består både av teori och praktik, vilket gör att deltagarna får en bred 
kunskap som de behöver inför sitt kommande yrkesliv. Deltagarna i traineeprogrammet 
upplever även att möjligheten att interagera med andra i gruppen främjat deras lärande både 
under utbildningstiden och att det även är något som de har nytta av efter avslutad utbildning.  
 
Abstract 
This study aims to investigate how participants in a companys traineeprogram describe that 
the programmes educational tasks has prepared them for their future work. The study also 
examines how participants perceive that they have developed skills that are specifik to their 
profession and how they became part of a community. The following questions were formed 
to make it possible to investigate the purpose further; ”Do the participants feel that the 
interaction within the trainee group has promoted their learning?”, ”How does the 
participants describe the training elements in relation to their development of competencies 
that they use in their professional role?” and ”How does the traineeprogram contribute to the 
participants becoming part of a community?”. This was examined by taking part of what 
previous research has highlighted as important for learning and socialization in relation to 
traineeprograms. Seven semi-structured interviews were conducted with employees of a 
company in the private service sector. The empirical data was analyzed based on theories of 
socio-cultural learning. The results show that participants in the traineeprogram early on are 
able to interact with many different people who work in the company. The training elements 
consists of both theoretical and practical education, which means that participants receive a 
broad knowledge that they need to face their future careers. Participants in the traineeprogram 
also feel that the ability to interact with others within the trainee group has promoted their 
learning both during training and it is something that they can use after graduation.  

Nyckelord: traineeprogram, vuxenutbildning, personalutbildning, socialisering, 
arbetsgemenskap. 
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1.	  Inledning	  	  
Den här uppsatsen tar sitt avstamp i arbetslivspedagogiken och kommer att beröra 
utbildningsfrågor på arbetsplatsen. En väsentlig del av utbildningar som sker på arbetsplatsen 
är personalutbildningar. Det finns en rad olika former av personalutbildningar och vi har valt 
att titta på personalutbildningar som genomförs för nyanställda i företag. Alla som har haft ett 
arbete vet hur det känns att vara ny på en arbetsplats och vilka frågor man kan ställas inför. 
Det är ofta mycket information som ska läras under en begränsad tid och det handlar om att så 
snabbt som möjligt komma i arbete. För att underlätta detta är introduktionsutbildning ofta ett 
bra sätt för att komma in i arbetet. Vi har valt att undersöka hur ett företags traineeprogram, 
som kan ses som en form av introduktionsutbildning, kan förbereda nyanställda för deras 
kommande arbetsliv. Traineeprogram är en växande form av personalutbildning och utgör en 
stor andel av den totala vuxenutbildningen idag. Många ser det som ett bra sätt att rekrytera 
och utbilda blivande medarbetare. Det som skiljer traineeprogrammet från en vanlig 
introduktionsutbildning är att den ofta pågår under en längre period och genomförs med flera 
nyanställda samtidigt, som tillsammans får delta i en utbildningsplan som företaget har lagt 
fram. Traineeprogram är för många nya anställda vägen in i företaget och innebär en praktisk 
skolning i företagets kultur och organisatoriska vardag. Det är vanligt att det finns en 
blandning mellan interna och externa utbildare. Att låta mer erfarna medarbetare undervisa de 
nyanställda är ett populärt sätt att lära ut kunskap och fostra de nya in i organisationen och 
dess arbetssätt. 	  

Traineeutbildning vänder sig ofta till personer med en akademisk examen och vittnar därför 
om att det finns ett behov av att fortsätta lära även efter genomförd högskoleutbildning. Målet 
med traineeutbildningen stämmer väl överens med idén om det livslånga lärandet. Kunskapen 
bör utvecklas kontinuerligt för att behålla den högsta kompetensen inom organisationen vilket 
visar på vikten av det livslånga lärandet.  
 
Livslångt lärande är ett fenomen som diskuteras mycket idag och innebär att individen är 
kapabel att lära sig under hela sin livstid och att individen aktivt söker kunskap även utanför 
utbildningsinstitutioner, exempelvis på arbetsplatsen och i vardagslivet. Det livslånga lärandet 
kan främjas av olika utbildningsinsatser som till exempel personalutbildning (Ellström, 
Gustavsson och Larsson 1996).  
 
Prognoser pekar på att personalutbildning kommer bli allt viktigare och att fler och fler 
arbetstillfällen kommer kräva högre utbildning och yrkesutbildning (Darhorst och Keogh 
2009). I den hårdnande konkurrensen är det viktigt att kontinuerligt lära och utvecklas. Att 
som företag ha en kompetent personal är en viktig faktor för att öka sin konkurrenskraft samt 
behålla sin position på marknaden. Att anordna ett gemensamt utbildningsprogram, som ett 
traineeprogram, kan vara fördelaktigt om man vill ta in många nya medarbetare samtidigt och 
forma dem in i organisationen på ett liknande sätt. 
 



 

2	  
	  

En viktig del av ett traineeprogram är att främja kunskapsdelning mellan mer erfarna och 
nyanställda medarbetare. Kunskapsdelningen mellan mer erfarna och nyanställda medarbetare 
är viktig på grund av att den äldre arbetskraften besitter en erfarenhetsbaserad kunskap som 
skulle kunna ta den yngre arbetskraften flera år att ackumulera. Den äldre arbetskraftens 
erfarenhetsbaserade kunskap är informell och det är svårt att ersätta de äldre med yngre 
förmågor. Det kan också vara ett naturligt sätt att socialisera in de nyanställda till den 
företagskultur och det arbetssätt som finns på arbetsplatsen. Att få en förståelse för företaget 
och dess kultur är grunden för att socialiseras in på ett bra sätt. Företagskulturen definieras av 
Dalin (1993) som de gemensamma föreställningarna som styr det sociala livet i en 
organisation, det är de skrivna och oskrivna normerna och de synliga uttrycksformerna för 
dessa föreställningar vid varje tidpunkt.  
  
Det finns inget enkelt svar på hur lärandeprocessen och socialisationen inom traineeprogram 
ska gå till. Med utgångspunkt i idén om det livslånga lärandet, och behovet av att fortsätta lära 
och utvecklas genom hela livet, tycker vi att det är intressant att undersöka hur individerna på 
ett företags traineeprogram upplever att undervisningssituationerna främjar deras 
yrkesmässiga lärande och förbereder dem inför deras kommande arbetsliv. 
Traineeprogrammet erbjuder en ny typ av utbildningssituation som går utanför den 
traditionella skolbänksundervisningen. Personer med olika förkunskaper och erfarenheter kan 
samlas i traineeprogram och utvecklas genom en gemensam och bestämd utbildningsplan med 
förhoppningen att de ska bli del av ett arbetssätt och en arbetsgemenskap. Traineeprogram 
kan också bidra till att socialisera in nya medarbetare i företaget vilket är ytterligare en aspekt 
som vi vill undersöka eftersom det kan ha betydelse för hur individen blir en del av 
gemenskapen på arbetsplatsen. Det traineeprogram som står i fokus för vår undersökning är 
det enda i sitt slag i Europa. Syftet med programmet är att ge deltagarna de strategiska och 
taktiska kunskaperna som behövs för att lyckas i deras arbete.  

1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur deltagarna i ett företags traineeprogram upplever 
att programmets utbildningsmoment förbereder dem inför framtida arbetsliv. Vi vill 
undersöka hur deltagarna uppfattar att de utvecklar kompetenser som är specifika för deras 
yrkesroll samt hur de blir del i en gemenskap. Detta syfte kan närmare definieras i följande 
frågeställningar;  

1. Upplever deltagarna att interaktionen i traineegruppen har främjat deras lärande?  
2. Hur beskriver deltagarna utbildningsmomenten i relation till utvecklingen av 

kompetenser som de har användning för i sin yrkesroll? 
3. Hur bidrar traineeprogrammet till att deltagarna blir del i en arbetsgemenskap? 
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2.	  Bakgrund	  och	  tidigare	  forskning	  
I detta avsnitt kommer tidigare forskning kring personalutbildning att presenteras. Vi kommer 
även att belysa olika problematiker som är viktiga att ha i åtanke när man anordnar 
traineeprogram. Arbetet inleddes med en litteratursökning av begreppet traineeprogram. Då vi 
inte hittade så många studier som berörde vårt specifika område valde vi att titta på 
närliggande fenomen som vuxenutbildning, livslångt lärande och personalutbildning. Vi 
använde oss av databaserna Diva, Libris, Educational Research Complete och Google 
Scholar för att söka efter forskning, artiklar och rapporter inom de områden vi valt att titta på. 
Genom Libris hittade vi också böcker inom området som fanns tillgängliga via Uppsala 
universitet. Från avhandlingar och rapporters referenslistor har vi sökt vidare efter litteratur 
som berör området. Genom att presentera en överblick över forskningsfältet kan vi se hur 
denna studie kan bidra med kunskap till fältet och peka på likheter och skillnader till den 
tidigare forskningen. Vi har gjort ett urval av forskningsfältet utifrån uppsatsens syfte vilket 
medför att andra intressanta aspekter om traineeprogram har utelämnats. Exempel på sökord 
som har använts är: traineeprogram, adult education, introduction education, employee 
education, knowledge transfer, socialization.  

Vi har börjat med att se traineeutbildningen som en form av vuxenutbildning vilket 
presenteras kort, detta kan anses vara en viktig del för att främja det livslånga lärandet. 
Personalutbildning utgör en stor del av vuxenutbildningen och är ett närliggande område för 
forskning kring traineeprogram. Eftersom traineeprogram oftast sker på företag ingår det ofta 
som en del i företagens personalutbildningsplan. Studier som tas upp har undersökt vilket 
resultat personalutbildning kan ge och hur deltagaren bör vara för att på bästa sätt ta del av 
den information som ges. Detta leder oss in på vårt huvudområde som är forskning kring 
traineeprogrammet. Här presenteras studier som har undersökt samspelets betydelse för den 
socialisationsprocess som involveras i utbildningen samt hur kunskap på bästa sätt kan 
bevaras och delas inom organisationen. 

2.1	  Vuxenutbildning	  
Vuxenutbildning är ett samlingsnamn för ett flertal former av utbildning för vuxna som kan 
ske i många olika sammanhang. I samband med att kvalifikationskraven har ändrats har det 
blivit allt viktigare att kontinuerligt utveckla sina kunskaper. Lärande är inte bundet till 
specifika undervisningssituationer utan det är något som kontinuerligt pågår i alla situationer. 
I de allra flesta sociala sammanhang som vuxna är en del av är lärande inte en planerad 
aktivitet utan det sker mer eller mindre som en oavsiktlig konsekvens av sammanhanget 
(Marsick och Watkins 2001).  
 
Återkommande utbildning ses som ett åtgärdssystem för att åstadkomma livslångt lärande. 
Ellström definierar begreppet återkommande utbildning som: “...en utbildningsstrategi som 
omfattar all efter obligatorisk utbildning och som bygger på att individens utbildning fördelas 
över hela livscykeln genom att studier varvas med arbete eller annan verksamhet…” 
(Ellström, Gustavsson och Larsson 1996, 180).  
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2.1.1	  	  Livslångt	  lärande	  
Traineeprogrammet kan ses som en led i det livslånga lärandet. Utbildningar på arbetsplatsen, 
likt traineeprogram, visar på behovet av att kontinuerligt fortsätta lära och utvecklas. Iqbal 
(2009) har i sin artikel försökt definiera konceptet livslångt lärande. Studien är av beskrivande 
karaktär och Iqbal har använt sig av biblioteks dokument för att samla in data. Slutsatsen som 
Iqbal beskriver är att livslångt lärande är en form av utbildning som täcker hela individens liv 
på ett eller annat sätt. Konceptet livslångt lärande har olika dimensioner och förutsättningar 
för lärande vilket gör definitionen flexibel och mångsidig.  

2.1.2	  	  Personalutbildning	  	  
Personalutbildning kan ses som en insats för att främja kompetensutveckling. Det finns 
många anledningar till att det satsas på personalutbildning, ofta framförs argumentet att 
personalutbildning kan motverka de rådande utbildningsklyftorna som finns i samhället. Ett 
annat argument är att personalutbildning förbättrar människors välbefinnande. Man kan också 
välja att satsa på personalutbildning med argumentet att det hjälper till att socialisera in 
individen i olika attityder och värderingar som är i linje med organisationens. Satsningar på 
personalutbildning kan också göras för att få organisationen att framstå som framgångsrik och 
utvecklingsinriktad. Vem som får ta del av satsningarna på personalutbildning varierar 
beroende på olika trender som finns i organisationens omvärld (Ellström, Gustavsson och 
Larsson 1996). 
 
Det är svårt att dra generella slutsatser om vad personalutbildning leder till. Studier som gjorts 
pekar på både motivationella och arbetsrelaterade effekter. De motivationella effekterna 
består exempelvis i bättre allmänbildning, personlig utveckling, bättre självförtroende och att 
man blir bättre på att uttrycka sin mening. De motivationella effekterna kan också innebära att 
individen socialiseras in i attityder och värderingar som stämmer överens med 
organisationens. Den främsta arbetsrelaterade effekten är att individen blir bättre på att klara 
sina nuvarande arbetsuppgifter (Ellström, Gustavsson och Larsson 1996). 
 
Flera studier har undersökt vilken utdelning som investeringar i personalutbildning kan ge 
(Judy et al. 2000; Ellström, Gustavsson och Larsson 1996; Owens 2006; Treuer, McHardy 
och Earl 2013). Judy et al. (2000) har i sin artikel undersökt hur investeringar i mänskliga 
resurser genom företagsbaserade program för livslångt lärande ger utdelning till bolag i 
termer av kunskapsöverföring och fler positiva psykologiska kontrakt. Resultatet visade att 
programmen ger utdelning i form av fler positiva psykologiska kontrakt och 
kunskapsöverföring. I motsats till annan forskning ansågs inte omkringliggande faktorer som 
stöd, karriär och lön vara viktigt för att påverka kunskapsöverföringen. Nilsson (1996) har 
undersökt vad sju småföretags utbildningssatsningar på sin personal har haft för effekter. 
Utbildningssatsningarna har vid samtliga företag varit mer produktions- och yrkesinriktade än 
allmänorienterade. I ett av företagen har utbildningen inte haft någon anknytning till de 
befintliga arbetsuppgifterna. Här upplever deltagarna begränsade effekter av 
utbildningssatsningarna. I de företag där utbildningen knutit an till det dagliga arbetet 
upplever deltagarna att de klarar sina arbetsuppgifter bättre samt att de fått ökat intresse för att 
lära sig nytt. Deltagarna upplever att de har fått mer ansvar i sitt arbete och en bättre 
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helhetsbild för hur verksamheten fungerar (Nilsson 1996). Treuer, McHardy och Earl (2013) 
kommer i sin studie fram till att ju mer deltagarna känner att de kommer att ha nytta av sin 
kunskap ju mer motiverade känner de sig. Deltagarna blir även mer motiverade att utnyttja 
kunskapen de får i sitt arbete. Owens (2006) kom i sin studie fram till att möjligheten att få 
delta i utbildning har en positiv inverkan på de anställdas trivsel och organisatoriska 
engagemang.  
 
En viktig aspekt som Knowles (1970), Håkansson (2007) och Belzer (2004) belyst är hur den 
som deltar i utbildning ska vara för att på bästa sätt ta till sig den information som delges. I 
deras studier visar det sig att det är viktigt att den vuxna utbildningsdeltagaren är aktiv och 
motiverad till att lära. Belzer (2004) menar också på att tidigare skolerfarenheter kan påverka 
individens motivation till den nya utbildningssituationen. Beroende på om individens tidigare 
skolerfarenheter har varit positiva eller negativa så kan det påverka viljan till fortsatt 
utbildning.  

2.2	  Traineeutbildning	  
En trainee kan definieras som en nyexaminerad akademiker som blivit anställd av en 
organisation för att genomgå en företagsintern utbildning (Edlund, 2014). Traineeprogrammet 
omfattar en bred utbildning om företaget och verksamheten som varvas med praktikperioder 
på olika avdelningar. En såväl praktisk som teoretisk förståelse om verksamheten, strukturer 
och tillhörande processer är det som vill uppnås (Traineeguiden, 2014).  
 
Det sociala samspelets betydelse som en väg för att socialisera medarbetarna är ett ämne som 
ofta lyfts i forskningen om utbildningar på arbetsplatsen. Det pratas ofta om det formella och 
informella lärandet när socialisationen diskuteras. Alheit (1994) och Ellinger (2005) lyfter 
upp vikten av sociala samspel i förhållande till lärandet och vilken betydelse det kan få 
utanför det formella lärandet. Alheit menar att vuxenutbildare många gånger missar den 
sociala delens betydelse för utbildningsdeltagarnas lärande och att informella samtal och 
konversationer många gånger har en större effekt än välorganiserade undervisningssituationer 
(Alheit, 1994). Porsfelts (2001) avhandling bygger på en studie av nyexaminerade studenter 
som genomgår ett traineeprogram. Syftet är att beskriva och förstå komplexiteten i en 
sekundär socialisationsprocess där organisationskulturer externaliseras och internaliseras och 
individuell självidentitet ska utvecklas. Han och likaså Jeffcutt (1996) menar på att 
traineeprogrammet kan kännetecknas som transitionsprocesser där deltagarnas sociala och 
individuella identiteter utvecklas. Det är därför viktigt hur gruppen utformas i 
traineeprogrammet, det påverkar dels resultatet men även individens egen utveckling av en 
identitet. 
 
Som nyanställd på en arbetsplats strävar man efter att lära sig arbetsuppgifter och förstå de 
förväntningar som finns på ens arbete. Man vill upptäcka de oskrivna reglerna och normerna 
som finns i kulturen och bli medlem i organisationen. Inom litteraturen som handlar om 
socialisering av nyanställda pratas det ofta om framgång som nyanställdas förmåga att lära sig 
att passa in. I empiriska studier har medarbetare och chefer identifierats som att dela på 
ansvaret för en framgångsrik socialisering (Blåka och Filstad 2007; Cooper-Thomas, 
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Anderson och Cash 2011; Korte och Lin 2012). Blåka och Filstad (2007) har undersökt hur 
nyanställda på två olika företag inom två olika yrken, barnmorskor och fastighetsmäklare, 
skapar en ny identitet inom företaget och på vilket sätt deltagande och tillgång till olika 
“communities of practice” bidrar till deras identitetsbildande. Utmaningen för de nyanställda 
är enligt Blåka och Filstad att få tillgång till flera olika “communities of practice” genom en 
ömsesidig relation mellan de nyanställda och den etablerade praxis. Resultatet visade att 
nyanställdas deltagande i olika samhällen inte är tillräckligt för att konstruera en identitet. För 
att den nyanställda ska bli en så kallad insider måste de delta i samtal, lära sig språket samt 
den tysta kunskapen genom att interagera med erfarna kollegor. Genom att observera och 
identifiera olika medlemmar lär sig nyanställda lämpligt språk och kulturens normer. För att 
detta ska ske krävs en aktiv och ömsesidig process mellan nykomlingen och samhället. 
Således måste ett yrke vara resultatet av ett aktivt engagemang i praktiken. Blåka och Filstad 
fann att de nykomlingar som tog initiativ till att förstå såväl den tysta som den explicita 
kunskapen föredrog att utsättas för fler inlärningssituationer än de nyanställda som kände sig 
osäkra och rädda för att ställa frågor. De fann också att när det kommer till nyanställdas 
konstruktion av en identitet i yrket påverkar deras befintliga identitet deras nya identitet och 
de vill gärna hitta sin egen unika personliga identitet i sitt yrke.  
 
Cooper-Thomas, Anderson och Cash (2011) har undersökt hur erfarna nyanställda i en 
konsultorganisation socialiseras in i företagets arbetsgemenskap. Resultatet visade att det 
fanns nitton strategier som användes för att socialisera in nyanställda i företaget. HR samt 
chefer kan använda de olika strategierna för att uppmuntra de nyanställda att använda sig av 
beteenden som anses lämpliga av organisationen. De nyanställda kan använda strategierna för 
att hjälpa sig själva att uppnå sina mål. (Cooper-Thomas, Anderson och Cash 2011). Korte 
och Lin (2012) har haft som syfte att undersöka orienterings- och socialiseringsprocesser 
utifrån det bredare perspektivet socialt kapital. Med socialt kapital menas det värde och 
resurser som sociala relationer och nätverk ger medlemmar i sociala nätverk och grupper. 
Genom att utföra djupintervjuer med nyanställda ingenjörer i en tillverkningsorganisation 
undersökte forskarna hur de nyanställda lärde sig och integrerades med de sociala nätverken 
som fanns på deras arbetsplats. Resultatet visade på att relationen som de nyanställda bildade 
med kollegor och chefer var den största drivkraften bakom socialiseringens resultat. 
 
Samspelet är en viktig faktor för en framgångsrik socialisationsprocess. Genom att få tillgång 
till olika “communities of practice” kan nyanställda upptäcka oskrivna regler och normer i 
organisationen. Genom att delta i samtal, lära sig språket samt den tysta kunskapen får 
deltagarna en förståelse för och blir en del av gemenskapen. Gruppens sammansättning och 
samspel är viktiga faktorer som bidrar till individens identitetsbildning och socialisation in i 
en yrkesgemenskap och ett arbetssätt. Forskning har vidare undersökt hur utbildningar kan 
bidra till att sprida och lagra kunskap inom organisationer (Korte och Lin 2012). 
 
En viktig aspekt av traineeprogrammen, som företag vill uppnå, är att bevara och säkerställa 
kompetensen samt att överföra den kunskap som finns från mer erfarna anställda till de 
nyanställda i organisationen. Skoglund och Skoglund (2009) menar att dagens arbetsliv består 
av mycket samarbete där olika kompetenser samarbetar för att komma på nya lösningar och 
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nå nya höjder. Att delta i nätverk, projektarbeten och relationer är viktigt i dagens arbetsliv 
och det är viktigt för organisationerna att hitta lösningar för hur den äldre arbetskraften kan 
ersättas av de yngre förmågorna (Skoglund och Skoglund 2009). Det är viktigt att flera 
anställda innehar en kunskapsbas som gör att arbetet kan fortskrida även om någon skulle 
försvinna ur organisationen.  
 
Knowledge Management är en viktig del i traineeprogrammen, då det är viktigt att behålla 
och sprida den kunskap som finns organisationen. Hislop (2009) definierar Knowledge 
Management som: “... alla medvetna handlingar för att hantera arbetskraftens kunskap i en 
organisation...” (Hislop 2009, 59). Det kan uppnås på många olika sätt och målet är att lyckas 
lagra, överföra och tillämpa kunskapen i organisationen för att framgångsrikt kunna 
konkurrera på marknaden. Nonaka Ikujiro betonar vikten av kunskap som den långsiktiga 
konkurrensfördelen företag har. Han tar upp företagen Honda och Canon som exempel i sin 
artikel och menar att deras sätt att hantera, bevara och styra kunskapen är en av nycklarna till 
deras enorma framgång på marknaden (Nonaka 1991). 
      
Olika strategier för att dela och sprida kunskap inom organisationer har undersökts i 
forskningen. Argote & Ingram (2000) har definierat kunskapsöverföring i organisationer som 
processen genom vilken en enhet; det vill säga en person, grupp eller avdelning, blir påverkad 
av erfarenheten från en annan enhet. Hansen, Nohria och Tierney (1999) menar att det finns 
två övergripande strategier för att sprida och ta tillvara kunskap i organisationer, dessa kallas; 
”codification” och ”personalization”. Codification handlar om att dela med sig av praktisk 
eller tyst kunskap genom att försöka konkretisera den. Det innebär att skriva ner all sin 
kunskap om någonting i ett dokument eller i en databas. Man försöker alltså sätta ord på de 
tankar och tillvägagångssätt som funnits när en uppgift eller ett uppdrag genomförts. Detta 
kan relateras till betydelsen av att de mer erfarna medarbetarna delar med sig av sina 
erfarenheter till de nyanställda inom organisationen. Hansen, Nohria och Tierney (1999) 
påpekar dock att denna typ av kunskapsöverföring brister i att ge den som läser en förståelse 
för hur problemet ska lösas, det ger bara information om hur det gick till. Personalization 
handlar om att skapa möjligheter för personalen att ha interaktion och dialog. Öppen kultur, 
arbetsrotation, nätverkande och mentorskapsprogram är faktorer som betonas här. Istället för 
att försöka lagra information och kunskap så ska den kommuniceras. Hansen, Nohria och 
Tierney (1999) menar att företaget måste välja en strategi som går i linje med företagets 
allmänna strategi och målsättning, vad man vill sälja och fokusera på. Stora kunskapsbolag 
fokuserar ofta på en av dessa men har den andra som kompletterande, men att bara fokusera 
på en eller lika mycket på båda är inte lyckat.  

2.3	  Summering	  av	  tidigare	  forskning	  
Utifrån det större perspektivet är traineeutbildning en del av det livslånga lärandet. Vi har lyft 
frågan om vuxenutbildning som något som sker i de allra flesta sociala sammanhang och som 
ett sätt att åstadkomma livslångt lärande. Vi har riktat in oss mot den delen av 
vuxenutbildning som kallas personalutbildning och sker i relation till arbetsplatsen. Det finns 
flera argument för att satsa på personalutbildning, bland annat för att det kan motverka 
utbildningsklyftor och förbättrar medarbetares välbefinnande. Det kan också göras för att få 
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organisationen att framstå som framgångsrik och socialisera in individen i olika attityder och 
värderingar som företaget önskar. Flera studier har undersökt vilken utdelning investeringar i 
personalutbildning ger. Det är svårt att dra generella slutsatser om vad personalutbildning 
leder till men studier har visat att det finns motivationella och arbetsrelaterade effekter. Vi har 
också belyst individens motivation som en viktig aspekt för att ta till sig information som ges 
under utbildning samt det sociala samspelets vikt i lärande som sker. Traineeutbildning kan 
ses som en del av personalutbildning och vi har i tidigare forskning sett att samspelet är en 
viktig del i nyanställdas socialiseringen vilket är en faktor som ofta undersökts. Studier som 
handlar om nyanställdas socialisering handlar ofta om deras förmåga att passa in, möjligheten 
att få delta och få tillgång till olika “communities of practice”. Detta är viktigt för att 
nyanställda ska konstruera en ny identitet och bli del av en praxisgemenskap. En annan viktig 
aspekt när företag satsar på personalutbildningar i form av traineeprogram är att se till att 
kunskapen delas mellan mer erfarna och nya anställda. Genom att dela kunskap kan företagen 
behålla kunskapen inom företaget och arbeta för att behålla sin konkurrensfördel på 
marknaden. Det finns olika strategier för att sprida och ta tillvara  kunskap i organisationer.  
Vi har i tidigare forskning identifierat två av dem; “codification” och “personalization”. 
Codification handlar om att dela med sig av praktisk kunskap i ett dokument eller en databas 
och personalization handlar om att skapa möjligheter för personalen att ha dialog och 
interaktion. Här uppmärksammas alltså strategier för att dela med sig och sprida kunskap. 
Med bakgrund av den tidigare forskningen presteras den lucka vi sett inom området. Det finns 
som nämns ovan begränsat med forskning kring traineeprogram och vi hoppas på att kunna 
bidra med ökad kunskap inom forskningsfältet. 
 
I genomgången av tidigare forskning framgår att lärande relaterar till individens drivkraft och 
att det samspel som sker i undervisningen är en viktig del. Med utgångspunkt i vår tidigare 
forskning har vi riktat in oss på teorier om lärande och det sociala samspelets betydelse för 
tillgodogörandet av kunskap. Teorier som syftar till att förstå lärande utifrån sociala 
sammanhang då traineeprogrammet handlar om att lära sig och ta till sig kunskap till stor del i 
en grupp. Därtill en teori om vad som behövs för att lärande ska kunna ske. Att det krävs 
innehåll, drivkraft och samspel för att individen ska kunna ta till sig och överföra sina 
kunskaper i handling. Individens förmåga att lära sig ett arbete genom traineeprogram står i 
relation till individen och dess omgivning. De teorier vi har valt kan ge oss verktyg för att 
förstå och analysera hur traineeprogrammets utbildningsmoment förbereder deltagarna inför 
deras framtida arbetsliv samt hur deltagarna utvecklar kompetenser som är specifika för deras 
yrkesroll och blir del av en gemenskap. Hur bidrar utbildningsmomenten till utvecklingen av 
kompetenser som deltagarna har nytta av i sin yrkesroll? Främjar interaktionen i 
traineegruppen deltagarnas lärande och hur bidrar programmet till att deltagarna blir en del i 
en arbetsgemenskap? 
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3.	  Teoretiskt	  ramverk	  
I detta avsnitt börjar vi med att fokusera på vilka faktorer som måste finnas för att lärande ska 
kunna ske. Samspel är en viktig faktor som många lyfter fram inom lärandet och vi därför valt 
att utgå från Lave och Wengers (1991) teori som förklarar hur individen genom ett samspel 
och lärande blir en del av en gemenskap samt vilka faktorer som individen måste ta till sig för 
att bli en del av gemenskapen. Som deltagare i traineeutbildningen är målet att lära sig ett 
yrke och det sker till stor del genom att bli en del av gemenskapen inom organisationen och vi 
anser att denna teori kan knytas till det. Vi har även valt att utgå från Illeris (2007) teori som 
säger att det måste finnas ett innehåll och individen måste genom en drivkraft tillägna sig 
kunskapen som delges. Detta perspektiv på lärande anser vi kan relateras till lärandet som ska 
ske under traineeutbildningen. När individen ska lära sig ett innehåll med hjälp av sin 
drivkraft sker detta alltid i ett ständigt samspel med omgivningen. Vi upplever att dessa 
teorier har vissa gemensamma drag samtidigt som de utgör ett bra komplement till varandra. 
Lave och Wengers teori fokuserar till största del på det lärande som sker i grupp och hur 
gemenskapen bidrar till lärandet. Illeris teori kompletterar genom att ha fokus mer på 
individen och vad som krävs av individen för att denna ska vara mottaglig till att lära. 
Eftersom vi intervjuat traineer från olika traineeomgångar kände vi att det var viktigt att ha en 
teori som även fokuserar på vilka faktorer som måste finnas hos individen själv för att 
lärandet ska ske, och inte enbart hur gruppen gemensamt lär. 

3.1	  Lave	  och	  Wengers	  teori	  om	  lärande	  
Lave och Wenger (1991) anser att lärande är en social process. Kunskapen är inte endast 
individuell utan uppstår genom och i relationer. Lärande involverar hela personen och handlar 
inte om att enbart bemästra specifika aktiviteter. Att lära innebär möjlighet att utföra nya 
uppgifter och aktiviteter, dessa uppgifter och aktiviteter existerar inte isolerat för sig själva 
utan de är en del av ett större system av olika relationer. Lärandet är inte begränsat till 
uppgifter eller fakta, det handlar om att tolka och förstå och ge ord och handlingar innebörd 
och mening. Det finns förvisso en kunskapsaspekt men enligt deras teori är det viktigare vem 
individen är och blir genom lärandet. Människor i en arbetssituation uppmärksammar hur 
deras agerande mottas av kollegor samt vilka resurser och förutsättningar som finns. Den 
sociala inramningen är avgörande för hur personer förhåller sig till en specifik arbetssituation. 
Människor agerar dels utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper men stor vikt läggs även 
utifrån vad de tror att omgivningen kräver och vad som är accepterat eller inte. Denna process 
kan vara både medveten och omedveten.  

3.1.1	  Community	  of	  practice	  	  
Lave och Wenger (1991) menar på att kunskap och lärande sker utifrån ett deltagande i en 
gemenskap som de har valt att benämna som “community of practice” (praxisgemenskaper).  
Praxisgemenskapen kan alltså ses som en resurs för lärandet. För att det ska bli fördelaktigt så 
gäller det att organisationen släpper in och accepterar deltagarna. Lave och Wengers teori 
innebär i grova drag att en oerfaren individ genom ett deltagande i en praxisgemenskap får ta 
del av de erfarna deltagarnas kunskaper och tillägnar sig dessa kunskaper. De nya 
medlemmarna i gruppen lär sig med hjälp av de gamla medlemmarna hur de ska bli en del av 
gemenskapen. Praxisgemenskapen bygger på att deltagarna har en gemensam förståelse för 
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vad situationen innebär och hur deltagarna ska arbeta. Deltagaren går från att finnas i utkanten 
av gemenskapen till att utvecklas in i ett mer fullvärdigt deltagande där deltagaren får en mer 
central roll i gemenskapen.  Att få möjlighet att delta och öva på sina kunskaper praktiskt i 
organisationen gör att deltagarna inte endast observerar. Deltagarna både absorberar och blir 
absorberade in i praxisgemenskapen.  
 
Gemenskap mellan människor byggs i den sociala praktiken. Här byter människor tolkningar 
med varandra, bildar gemensamma tolkningar och utvecklar identiteter. I den sociala 
praktiken blir människan genom lärandet en annan och utvecklar kunskaper som ger 
människan en ny bild av sig själv samt sina möjligheter och relation till omvärlden. Grunden i 
Lave och Wengers (1991) teori är att lärande och kunskap byggs och förmedlas mellan 
människor i en social kontext. Lärandet sker i det dagliga livet och i relationer med andra. 
Genom lärandet förändras individen och får en ny position i den sociala praktiken. Individens 
vilja till lärande och meningsfullheten i lärandet är viktiga aspekter när en nybörjare går mot 
ett mer fullvärdigt medlemskap. Lärandet är förenat med den sociala praktiken och individen 
förändrar genom lärandet sitt handlande och deltagande i denna. Lave och Wenger menar att 
lärandet och kunskap kommer ur specifika sammanhang och en praktik. Det går inte att lära 
en abstrakt kunskap som sedan ska kunna tillämpas i en annan social kontext i ett konkret 
sammanhang. Alla kunskaper som ska kunna generaliseras och användas i nya sammanhang 
måste ändras i just den omgivningen som råder där.  
 

3.1.2	  Legitimate	  peripheral	  participation	  
Ett centralt begrepp i Lave och Wengers (1991) teori är “legitimate peripheral participation”. 
Med hjälp av denna vill de förklara hur anställda som är nya och okunniga inom ett yrke går 
från en position i utkanten av gemenskapen mot ett fullt deltagande och kvalificerat 
yrkeskunnande. Slutsatsen blir att kunskap inte existerar i sig själv utan individer lär i ett 
socialt sammanhang och det är viktigt för individen att det som lärs är meningsfullt för dem 
själva.  
 
Lärande omfattar hela individen och är en process som förändrar individen och integrerar 
erfarenheter och upplevelser vilket innebär att de som lär förändrar sin identitet. Det handlar 
alltså inte om att förvärva ett antal kunskaper. Lave och Wenger betonar vikten av artefakter, 
särskilt vårt språk, vilket för kunskap och erfarenheter vidare mellan generationer och platser 
och tolkas och ges ny mening, samt delar in våra kunskaper och erfarenheter i symboler och 
föremål. Teorin om legitimt perifert deltagande är inte bara en beskrivning av hur nybörjare 
slussas in och lär sig ett arbete, det är även en teori som beskriver hur ett engagerat deltagande 
i en social praktik innebär lärande som en integrerande faktor. Det finns en struktur för 
lärandets gång och den sociala praktiken tillåter och stöttar individernas deltagande och 
lärande.  
 
Det finns ett visst fokus på individen då individen som medlem i en social praktik är i 
blickpunkten. Individen är aktiv i den sociala praktiken och i sitt lärande. Individen går från 
en mer perifer position till ett fullvärdigt medlemskap i den sociala praktiken. Handlingar och 
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uppgifter som individen lär är inte isolerade företeelser, det är delar av ett större sammanhang 
genom vilken de har sin mening och betydelse. Legitimt perifert deltagande omfattar inte 
enbart individens lärande och utveckling, det är en reproduktion av kunskap och förändring 
som sker i en handlingsgemenskap. Varje handlingsgemenskap bygger på sina individer och 
individernas lärandebanor vilka varierar över tid. Nykomlingarna blir erfarna, de som varit 
erfarna försvinner och nya nykomlingar kommer in. Varje individ går igenom en egen 
lärandebana och finner sin egen roll i den sociala gemenskapen. Varje nytt steg i 
lärandeprocessen ger individen möjlighet att reflektera över hur nästa steg ska utföras. Det 
finns en ordningsföljd kring arbetsuppgifterna som gör att nykomlingarna inte riskerar att 
förstöra arbetet och de blir inte tilldelade en ny uppgift innan de är mogna att ta sig an den. 
Nykomlingar lär genom mer erfarna kollegor som de ser upp till och respekterar. 
Nykomlingarna är redan från början accepterade och vet att yrket är öppet för dem när de är 
färdiga och de får hela tiden möjlighet att se sig själva i sin framtida yrkesroll. Det finns inga 
examina eller formella prov utan belöningen finns i själva arbetet och att kunna utföra allt mer 
avancerade uppgifter och därmed komma närmare målet att vara kvalificerade yrkeskunniga. 
Nykomlingarnas växande kunskap visas genom att de får mer och mer avancerade 
arbetsuppgifter under utbildningens gång. Från att endast ha observerat sina handledare får 
nykomlingarna successivt ta över arbetsuppgifter och blir så småningom insatta i yrkets alla 
delar. En annan viktig del i lärandet är att deltagarna tvingas upptäcka vad de behöver lära och 
avståndet som finns mellan vad de kan och vad de måste lära sig för att kunna betrakta sig 
själva som fullärda och kompetenta (Lave och Wenger 1991).    
   
Lärande sker i och med att individerna får tillträde till nya och utvidgade uppgifter och roller.  
Den enskilde individens lärandebana åskådliggörs med begreppet legitimt perifert deltagande 
medan det sociala sammanhang där individen genomgår sitt lärande betecknas med begreppet 
handlingsgemenskap. Handlingsgemenskapen är en plats för social reproduktion. Handlingen 
sker i gemenskap och kunskaperna delas mellan dem som ingår i handlingsgemenskapen och 
kan därmed föras vidare till nykomlingarna.  
 
Lave och Wengers (1991) teori om lärande kan sammanfattas som att kunskap är förmågan att 
delta i en praktikgemenskap. Lärande är att bli medlem i en praktikgemenskap och språk och 
normer kan användas som hjälpmedel till att främja samspelet i praktikgemenskapen. 

3.2	  Illeris	  
Illeris tar upp ett antal olika sätt att se på lärande. Han menar på att lärande inte enbart är en 
individuell process, det är alltid inbäddat i samhälleliga och sociala sammanhang. 
Samspelsprocesser är en direkt eller indirekt förutsättning för att individuellt lärande kan äga 
rum och avser samspelet mellan individen och dennes sociala och materiella omgivning. 
Lärande är inte enbart formell undervisning menar Illeris. Det är ett komplext begrepp som är 
inbäddat i alla samhälleliga och sociala sammanhang. Samhällets behov och struktur sätter 
möjligheter och begränsningar för vad individen lär och kan lära. (Illeris 2007).  
 
Illeris (2007) har skapat en modell över lärandets tre dimensioner. Lärandet handlar enligt 
Illeris om två processer som båda måste fungera för att lärande ska äga rum. En förutsättning 
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för lärande är att det finns ett innehåll som man ska lära sig. Drivkraften handlar om att för att 
kunna ta till sig innehållet så måste det finnas en drivkraft inom individen. De två processer 
som ingår i lärandet benämns som tillägnelseprocessen och samspelsprocessen och de är ofta 
aktiva och pågår samtidigt, men kan ske med en viss tidsförskjutning. Samspelsprocessen rör 
individens samspel med dess omgivning och att vår uppmärksamhet på detta samspel varierar 
och påverkar vårt lärande. Tillägnelseprocessen är den individuella processen som involverar 
drivkraften och handlar om att ta till sig något. Det handlar om hur väl individer kan koppla 
ihop nya intryck och impulser från sin omgivning med sitt tidigare lärande. Hur dessa kopplas 
ihop är individuellt och resultatet blir olika för varje person. Lärande innehåller alltså både 
subjekt och objekt vilket betyder att det alltid är någon som lär sig något och beroende på hur 
individen tar till sig det så påverkar och formar det lärandets innehåll. Mot bakgrund av detta 
har lärandets tre dimensioner uppkommit; innehållsdimensionen, drivkraftsdimensionen och 
samspelsdimensionen.    

3.2.1	  Innehållsdimensionen	  	  
Illeris (2007) menar att det går inte att prata om lärande utan att det finns ett läroinnehåll, det 
vill säga något som lärs. Signalorden i innehållsdimensionen är förståelse, kunskap och 
färdigheter och det är också exempel på vad som lärandet kan innehålla. I 
innehållsdimensionen utvecklas individens insikt, förståelse och kapacitet. Individen strävar 
efter att skapa mening och förståelse för allt som upplevs i tillvaron men också efter att 
bemästra olika färdigheter samt ha ett förhållningssätt som tillåter oss att fungera i de många 
olika sammanhang som denne ingår i. Detta är direkt kopplat till individens position och 
intressen och utgår ifrån individens förutsättningar och framtidsperspektiv. Lärandets 
innehållsdimension kan också handla om kulturtillägnelse och det kan handla om ett arbetssätt 
och metodtillägnelse “att lära sig lära”. Viktiga personliga egenskaper som självständighet, 
självförtroende, samarbetsförmåga och ansvarsfullhet utvecklas och stärks genom lärande. 
Dessa egenskaper berör även lärandets andra dimensioner. 

3.2.2	  Drivkraftsdimensionen	  
Den andra dimensionen består av den individuella psykologiska bearbetningen och 
tillägnelsen av de impulser, intryck och den påverkan som finns i detta samspel. Vid 
tillägnelse måste det med nödvändighet ingå en drivkraft. I drivkraftsdimensionen sker 
tillägnelseprocessen som är ett samspel mellan lärandets innehåll och individens drivkraft. I 
drivkraftsdimensionen är signalorden motivation, känslor och vilja. Det är svårt att göra en 
gränsdragning mellan signalorden men det kan beskrivas som att känslor mer direkt är 
förbundna med lärosituationen. I motivationen är vilja och attityder inkluderat och det handlar 
mer generellt om förhållandet till det innehållsmässiga sammanhang som lärandet ingår i. För 
att lärande ska uppstå behövs det att mental energi samlas och för att individen ska kunna ta 
till sig kunskap krävs det att hen har en drivkraft att göra det. Olika tillstånd hos individen 
påverkar viljan att söka ny kunskap och få större insikt och förståelse. När människor är 
osäkra, otillfredsställda eller nyfikna söker de ny kunskap för att öka sin förståelse. I lärandets 
tillägnelseprocess finns ett nära samspel mellan innehåll och drivkraft. Vad som lärs präglas 
av styrkan i drivkraften samtidigt som drivkraften påverkas av innehållet. Det som tycks vara 
avgörande för lärandets drivkraftsdimension är om de läromässiga utmaningarna tilltalar 
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individens förutsättningar och intressen. Samtidigt får utmaningarna inte vara för små så de 
inte uppmuntrar till utveckling eller för stora så att individen känner att de är allt för svåra och 
därmed undviker dem (Illeris 2007). 

3.2.3	  Samspelsdimensionen	  
Samspelsdimensionen är den tredje dimensionen och handlar om individens interaktion och 
samspel med den sociala och materiella miljön som personen befinner sig i. Denna dimension 
präglas av orden handling, kommunikation och samarbete. Allt lärande är situerat och äger 
rum i ett socialt sammanhang. Den här processen är ständigt pågående så länge individen är 
vaken och hen kan vara mer eller mindre uppmärksam på den. Beroende på hur mycket 
uppmärksamhet och fokus som läggs på omgivningen påverkas förutsättningarna för lärandet. 
Samspelet kan för den lärande ta sig uttryck på flera olika sätt som exempelvis förmedling, 
upplevelser och deltagande. Det som är det övergripande budskapet är att ju mer aktivt den 
som ska lära sig engagerar sig i samspelet som finns desto större blir möjligheterna att lära 
sig. Det är viktigt att det finns möjlighet för individen att aktivt få vara med och bestämma, 
kritiskt reflektera och engagera sig i olika problematiker samt känna socialt ansvar. 
Intressemässiga, yrkesinriktade och utbildningsmässiga gemenskaper och kollektiv kan sträva 
efter att förtäta lärandets samspelsdimension. Det kan resultera i ett kollaborativt lärande där 
individer arbetar tillsammans för att nå ett gemensamt mål eller ett kollektivt lärande som 
innebär att individens strävar efter en gemensam medvetenhet via processer. 
 
De två första dimensionerna, drivkraft och innehåll formar individen individuellt. Resultat har 
visat att också den sistnämnda dimensionen, samspelet, formar individen i lika hög 
utsträckning (Illeris 2007).  

3.2.4	  Lärandets	  helhet	  
Lärandets tre dimensioner har i ovanstående avsnitt behandlats var för sig. Dock är det viktigt, 
enligt Illeris (2007), att minnas att lärande är en helhet. Erfarenhetsbegreppet är ett 
lärobegrepp som skär genom samtliga dimensioner. Erfarenhet innebär att man har personlig 
kännedom om saken ifråga och det är ofta något annat än det man lär sig i skolan, läser i en 
bok eller ser på TV. Det finns en skillnad mellan lärande i allmänhet och erfarenhet. 
Skillnaden är av kvalitativ karaktär. Det finns ett avgörande innehållsligt och 
kunskapsmässigt element i erfarenheter och den kunskap som man tillägnar sig eller förstår är 
av stor betydelse för individen. Det finns också ett viktigt drivkraftselement i erfarenheten och 
individen måste vara känslomässigt engagerad och motiverad för att lära. Dessutom behövs 
ett samspelselement, det vill säga att man lär sig något som har betydelse även utanför det 
personliga. Det berör förhållandet mellan individen och det sociala eller samhälleliga 
sammanhang som individen ingår i. Erfarenhetsbegreppet omfattar i princip alla sidor av 
lärandet, det är också ett led i en sammanhängande process. Genom en sådan förståelse får 
erfarenheten betydelse. Individens samspel med omvärlden måste vara av sådan art att 
individen är ett subjekt som är aktivt närvarande och självmedveten i situationen. 
Erfarenhetsbildning sker alltid i ett socialt eller kollektivt sammanhang. Det kan finnas 
tillfällen då man ensam gör sina erfarenheter, men eftersom erfarenhetsbilning är en 
fortlöpande process är det individuella endast temporärt. Om lärandet ska bevaras i hela sin 
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vidd måste det finnas en förståelse för den förankring och förståelse samt tillämpningsvärde 
som det som lärs har för den lärande (Illeris 2007).  
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4.	  Metod	  
Detta avsnitt kommer att behandla studiens metod. Undersökningens upplägg kommer att 
beskrivas och vi motiverar valen som gjorts.   

4.1	  Val	  av	  metod	  
Syftet med studien är som nämnts ovan att undersöka hur deltagarna i ett företags 
traineeprogram upplever att programmets utbildningsmoment förbereder dem inför framtida 
arbetsliv. Vi vill undersöka hur deltagarna uppfattar att de utvecklar kompetenser som är 
specifika för deras yrkesroll samt hur de blir del i en arbetsgemenskap. Vår studie strävar efter 
att försöka komma åt personernas upplevda erfarenheter av traineeprogrammet och hur de ser 
på sig själva i relation till den läroprocess som de genomgått. När man vill försöka förstå 
undersökningsdeltagarnas syn på världen är den kvalitativa forskningsintervjun bra att 
använda. Eftersom vårt mål är att förstå informanternas upplevde värld gällande olika delar av 
traineeprogrammet föll valet ganska snabbt på den kvalitativa metoden. Vi valde att 
genomföra det som Kvale och Brinkmann (2009) benämner som en livsvärldsintervju, med 
förhoppningen om att få en djupare förståelse och en öppnare dialog med våra informanter. 
Livsvärldsintervjun liknar ett vardagssamtal, skillnaden är att forskaren har ett syfte och 
tekniken är halvstrukturerad. Att tekniken är halvstrukturerad innebär att det i intervjuguiden 
finns möjlighet att lägga till och eller ta bort frågor efter hand beroende på de olika 
informanternas svar (Kvale och Brinkmann 2009). 

4.2	  Urval	  	  

4.2.1	  Företaget	  
Det företag som vi har fått möjlighet att genomföra intervjuer på är ett företag inom den 
privata tjänstesektorn som finns på ett flertal orter runt om i Norden. Valet av företag har dels 
att göra med att företaget har haft ett traineeprogram under en lång tid vilket medför att det 
fanns en stor möjlighet att hitta personer som gått utbildningen. Vi hade också fördelen att ha 
tillträde till företaget då en av oss har arbetat där tidigare. Företagets traineeprogram är det 
enda i sitt slag i Europa. Det vänder sig till personer med Civilingenjörsexamen eller liknande 
bakgrund i tekniska principer, exempelvis inom kemiteknik, teknisk fysik och industriell 
ekonomi. Företagets traineeprogram skiljer sig från andra traineeprogram genom att 
deltagarna inte ges möjlighet att arbeta på olika avdelningar. Deltagarna blir direkt 
stationerade på den ort och i den grupp de kommer att arbeta i framöver. Traineerna ges en 
anställning från dag ett och det är från början bestämt vilken tjänst de kommer att ha efter 
programmet. Varje traineegrupp består av cirka 10 personer. Under traineeprogrammet får 
deltagarna arbeta både enskilt och i grupp och arbetet består av både teori och praktik. 
Utbildningen inleds med att deltagarna har ett längre teoriblock där alla befinner sig på 
samma kontor. De får även möjlighet att besöka flera av företagets övriga kontor under 
utbildningens gång och när de är ute och reser får de möjlighet att lära känna varandra genom 
gemensamma middagar och andra tillställningar som arrangeras. Den teoretiska delen av 
programmet omfattar längre löpande studieperioder. Introduktion ges till grundprinciperna 
inom området och djupgående undervisning som gäller lagstiftning. Deltagarna får också öva 
på att skriva ansökningar och översätta dokumentation. Största delen av undervisningen 
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genomförs av företagets egen personal med målet att deltagarna ska lära känna så många 
medarbetare som möjligt från företagets olika kontor. Programmet innefattar även träning i 
konsultrollen och undervisning i företagsekonomi. Efter slutfört program blir deltagarna 
anställda hos företaget och får under sina första år möjlighet att utveckla sin kompetens inom 
verksamhetsområdet. Det långsiktiga målet är att deltagarna ska bli kvalificerade ombud 
vilket ger möjlighet för deltagarna att företräda företagets kunder internationellt.  
 

4.2.2	  Intervjupersoner	  
Då uppsatsen syftar till att undersöka upplevelser av ett traineeprogram ville vi hitta 
informanter med erfarenhet av att gå traineeprogrammet samt med arbetslivserfarenhet som 
de samlat på sig efter programmets avslut. Vårt mål var att hitta personer som hade 
utbildningen relativt färskt i minnet, samtidigt som de hade haft tid att reflektera över den. 
Därför valde vi att vända oss till personer som gått utbildningen inom de närmaste åren. Det 
resulterade i att våra informanter blev personer som gått traineeprogrammet under de senaste 
sex åren. Det fanns inga krav på att de skulle komma från olika platser i Sverige eller vara av 
olika kön eftersom detta inte är faktorer som vi har valt att inkludera i studien. Ett 
snöbollsurval användes vilket innebär att vi har kontaktat nya informanter genom redan 
utvalda personer (Bryman 2008). Företagets HR-chef gav oss en lista över informanter som 
det fanns möjlighet att kontakta. Totalt kontaktades nio personer varav sju gav ett positivt 
svar till att delta i studien. Dessa sju personer kom från fyra olika traineegrupper och har 
således gått traineeprogrammet vid fyra olika tidpunkter. Traineeprogrammet har till största 
del sett likadant ut över åren men vissa saker har ändrats och det har även varierat i längd. När 
våra informanter gått utbildningen har den varit 7-9 månader lång. Våra informanter arbetar 
idag spridda på fem kontor i landet. Inom den kvalitativa forskningen föredras ofta ett 
teoretiskt urval och behovet av ett statistiskt urval är inte lika framträdande. Därför passar 
snöbollsurvalet bra inom den kvalitativa metoden (Bryman 2008).  

4.3	  Genomförande	  av	  intervjuerna	  
Målet med intervjuerna var att samla in det empiriska materialet som har legat till grund för 
möjligheten att besvara vårt syfte och frågeställningar. Som ett första steg skickades ett mail 
ut till potentiella intervjupersoner med en kort beskrivning av oss själva samt en önskan om 
att få genomföra intervjuer. Ett missivbrev bifogades som innehöll information kring studiens 
genomförande och syfte samt de forskningsetiska riktlinjerna och samtyckeskraven som vi 
valt att följa (se bilaga 1). Intervjuerna genomfördes med hjälp av en halvstrukturerad 
intervjuguide (se bilaga 2) samt en telefon för att spela in samtalet. Centrala teman med 
tillhörande frågor hade arbetats fram utifrån studiens syfte och frågeställningar som vi 
hoppades på att kunna besvara. Detta gjordes för att säkerställa att en röd tråd fanns genom 
intervjun samt att vi fick svar på alla de frågor som vi önskade ställa. Exempel på frågor som 
ställdes är; ”Upplevde du att det fanns en förankring/koppling mellan teori och praktik?”, 
”Vad i traineeprogrammet känner du att du har mest nytta av i ditt dagliga arbete idag?” och 
”Hur pass redo kände du dig att arbeta självständigt i din roll efter programmet var 
avslutat?”. Med en halvstrukturerad intervjuguide hoppades vi på att få mer naturliga och 
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avslappnade samtal och att kunna anpassa frågorna, exempelvis utifrån hur mycket 
informanterna minns från sin utbildningstid (Bryman 2008).  
 
Innan första intervjun genomfördes utfördes testintervjuer för att kontrollera att frågorna gick 
att förstå och att den tekniska utrustningen fungerade (Dalen 2007). Alla intervjuer utom en 
genomfördes per telefon. Informanterna är bosatta i olika städer vilket gjorde att det inte var 
möjligt för oss att genomföra personliga intervjuer med alla. En informant fanns i vår 
geografiska närhet och den intervjun genomfördes på plats. Samtliga intervjuer spelades in för 
att få möjlighet att gå tillbaka och lyssna på dem samt transkribera. Efter genomförandet av 
intervjuerna transkriberades de och det är detta materialet som ligger till grund för vår analys. 
De sju intervjuer som genomfördes tog cirka 30 till 45 minuter vardera. Vi valde att utgå från 
Kvale och Brinkmanns (2009) kvalifikationskrav som riktmärke vid genomförandet av våra 
intervjuer. Detta innebar att intervjun inleddes med en kort beskrivning av syftet med 
intervjun, förklaring om att samtalet skulle spelas in med hjälp av en telefon, samt en fråga 
om personen hade några frågor innan intervjun började. Vi informerade också deltagarna om 
att de när som helst kunde avbryta intervjun om de så önskade (Kvale och Brinkmann 2009).  
 
Vi hade en relativt omfattande intervjuguide vilket gjorde att de allmänna frågorna 
begränsades för att inte ta upp onödigt med tid. Intervjun inleddes med ett par allmänna frågor 
gällande informanternas tid i företaget och vad som lockat dem till traineeprogrammet. Detta 
för att öppna upp till samtal och på ett naturligt sätt leda oss vidare in på de mer specifika 
frågorna om programmet. Vi har fokuserat på att få informanterna att minnas sin tid under 
utbildningen och komma åt detaljer som de minns. Därför användes så öppna frågor som 
möjligt, men samtidigt ställdes frågorna på ett sådant sätt att de skulle tänka tillbaka på 
specifika upplevelser. Vi har utgått mycket från öppna och deskriptiva frågor som “kan du ge 
exempel på..” och “hur upplevde du..”. Avslutningsvis gavs informanterna utrymme att 
eventuellt tillägga någonting. I slutet på en intervju kan en person uppleva en viss spänning 
om man har varit väldigt personlig och öppnat upp sig. Intervjun avslutades därför med att 
fråga hur personen hade upplevt samtalet och fråga om hen hade några frågor och funderingar 
(Kvale och Brinkmann 2009).  

4.4	  Databearbetning	  
Vid bearbetningen av det empiriska materialet har vi utgått från olika steg. Transkriberingen 
skedde i direkt anslutning till våra intervjuer. Vi har utgått från Kvale och Brinkmann (2009) 
som menar att beroende på vad som studeras så kan hostningar, ironi med mera tas med eller 
uteslutas. Vårt syfte inbegriper inte en språklig analys och därför har vissa sådana uttryck inte 
tagits med. När alla intervjuer var transkriberade så lyssnades de igenom ytterligare en gång 
för att se till att texten stämde överens med det inspelade materialet. Därefter skrevs 
materialet ut och analysen påbörjades.  

4.5	  Analys	  och	  tolkning	  av	  data	  
Materialet lästes igenom ett flertal gånger för att skapa en överblick över det. Vi försökte 
skapa oss en tydlig bild för att kunna utläsa specifika tema eller hitta ord som ständigt 
återkom och var centrala för intervjuerna. För att få en tydligare bild över vilka ord och 
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begrepp som var återkommande klipptes material isär och organiserades in i kategorier. 
Likheter och skillnader söktes varigenom materialet kunde delas in i teman. Analysen tog 
utgångspunkt i syftet och frågeställningarna för att finna teman i vårt empiriska material. Det 
fanns en öppenhet för motsägelsefulla utsagor som sa emot varandra eller inte stämde överens 
med tidigare forskning eller teorier. Analysen kan ses som en dialog mellan empiri, teori och 
tidigare forskning (Hjerm och Lindgren 2010). De teman som till slut valdes ut var 
kopplingen mellan teori och praktik, fördelen med att vara del av en traineegrupp och 
utbildningen som avstamp för vidare lärande. Dessa teman kopplades sedan ihop med våra 
teorier; Lave och Wengers teori om situerat lärande och Illeris teori om lärandets tre 
dimensioner. Under analysarbetets gång visade det sig att Lave och Wengers teori utgjorde 
den största begreppsapparaten och Illeris har använts som ett viktigt komplement för att förstå 
informanternas berättelser.  
 
Sammanfattningsvis har analysarbetet bestått av många olika steg och en konstant strävan 
efter att hitta likheter och skillnader mellan utsagorna.  

4.6	  Etiska	  överväganden	  
Utgångspunkt har tagits i Kvale och Brinkmanns (2009) etiska riktlinjer samt 
Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer gällande god forskningssed. Kvale och Brinkmanns 
riktlinjer omfattar informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll och 
de ska ses som osäkerhetsområde snarare än frågor som ska lösas. Forskarna bör ständigt 
uppmärksamma och reflektera över dessa områden i undersökningen. Informerat samtycke 
handlar om att informera deltagarna om studiens syfte samt hur studien kommer att gå till. 
Det innebär också att informera om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst 
(Kvale och Brinkmann 2009). Informanterna fick ett missivbrev via mail som innehöll denna 
information och det upprepades även vid intervjutillfället. Konfidentialiteten handlar om att 
deltagandet är så anonymt som möjligt och strävar efter att ingen förutom forskarna kommer 
att förstå att det är just den personen som deltagit i studien. Konfidentialiteten hjälper till att 
skydda informanten så att ingen obehörig får ta del av materialet från intervjun. Informanterna 
i vår studie avidentifieras genom att namn, kön, ålder och företagets namn utelämnas. Vi har i 
så stor utsträckning som möjligt försökt ta bort data som skulle kunna kopplas till den 
enskilde informanten i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (2011). Våra intervjupersoner 
bestod av totalt sju personer som benämns med olika beteckningar. Detta görs för att 
intervjupersoner samt utomstående som läser uppsatsen inte ska kunna identifiera vem som 
har sagt vad. Konsekvenserna handlar om de konsekvenser som kan uppstå för de 
informanterna som deltagit i en studie. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det finns såväl 
positiva som negativa aspekter för deltagarna i en studie. Det gäller att vara medveten om det 
och att de positiva aspekterna överväger de negativa riskerna. Eftersom vi håller oss till de 
etiska riktlinjerna och inte utsätter informanterna för någon fara upplever vi att de positiva 
aspekterna överväger de negativa riskerna i denna studie.  

4.7	  Redovisning	  av	  det	  empiriska	  materialet	  
Det empiriska materialet redovisas i löpande form i kapitel 5. Vi har försökt att återge citaten 
så naturligt som möjligt men tagit bort uttryck som till exempel hummande. Citaten redovisas 
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med indrag och mindre typsnitt. När tecknet [...] finns med så betyder det att vissa delar av 
citatet har tagits bort.  

4.8	  Metoddiskussion	  
Till att börja med vill vi understryka att vi valde att titta på ett specifikt företags 
traineeprogram och hur sju före detta traineer upplevde sin utbildning. Alla personer som har 
gått traineeprogrammet har därmed inte intervjuats, det är därför svårt att dra generella 
slutsatser om utbildningen. Syftet med vår studie var inte att ta reda på hur alla traineer på alla 
traineeprogram uppfattar sin utbildning och vi kan därför inte generalisera våra resultat till 
den övriga populationen. Det som gör att vi tycker det är intressant att undersöka just detta 
företagets traineeprogram är att det har ett annat upplägg än många andra traineeprogram och 
vi hoppas på att en person som läser denna uppsats kan få nya tankar och inspiration till hur 
olika traineeprogram kan utformas. Vi vill också poängtera att informanterna har gått 
traineeutbildningen vid olika tidpunkter och även om programmet till största del varit 
detsamma så har vissa skillnader funnits. Med hänsyn till de etiska aspekterna har vi valt att 
inte presentera så mycket information om företaget. Den information som har valts ut och 
presenteras tror vi är tillräcklig för att läsaren ska förstå traineeprogrammets syfte. Vi tror inte 
att läsarens förståelse för studien hade ökat med en större insikt i det specifika företaget. För- 
och nackdelar med vårt metodval har funnits och i detta avsnitt kommer en kritisk diskussion 
att återges kring det tillvägagångssätt som använts i studien.  
 
Den kvalitativa och likaså den kvantitativa metoden har båda för- och nackdelar. Kvantitativ 
metod hade eventuellt kunnat ge en bredare bild av hur utbildningen upplevs av traineerna, 
men vi vill upptäcka nyanser av deras erfarenheter och upplevelser och anser därför att den 
kvalitativa metoden var mer passande för vår studie. En ytterligare begränsning som den 
kvantitativa metoden har är att många samhällsfenomen, som till exempel social interaktion 
och upplevelser, inte går att mäta med siffror (Ahrne och Svensson 2014). Med tanke på vårt 
syfte att vi vill undersöka hur informanterna upplever ett fenomen och de sociala interaktioner 
som ingår i deras upplevelser är den kvalitativa metoden att föredra, eftersom den ger oss 
möjlighet att fördjupa oss i informanternas beskrivningar och fånga upp deras åsikter och 
tankar. 
 
Vi såg en potentiell risk med att kontakta ett företag som vi hade en relation till eftersom det 
eventuellt kan ha påverkat våra informanter på så sätt att de har givit oss socialt önskvärda 
svar för att ge en positiv bild av företaget. Det finns också en möjlighet att informanterna, på 
grund av att det har funnits en relation, känt att de kunnat vara mer öppna och även delat med 
sig av upplevelser som inte varit så positiva. Ett snöbollsurval utfördes på grund av att det inte 
fanns möjlighet för oss att genomföra hela urvalsprocessen själva eftersom vi saknade tillgång 
till information om vilka anställda som gått traineeutbildningen. En risk som finns kring att 
använda snöbollsurval är att deltagarna har en gemensam attityd kring sina erfarenheter 
(Ahrne och Eriksson-Zetterquist 2014). Eftersom våra informanter har gått traineeprogrammet 
vid olika tillfällen upplever vi ändå att vi har fått en spridning i upplevelser och erfarenheter. 
Vi valde att inte intervjua personer som går programmet i dagsläget eftersom de inte haft 
möjlighet att reflektera över hur väl utbildningen förberett dem inför deras kommande arbete.  
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Innan vi genomförde intervjuer med våra informanter testintervjuades vänner till oss. Ett 
bättre alternativ hade kanske varit att utföra testintervjuer på personer som gått 
traineeutbildningen. Tyvärr fanns ingen möjlighet till det och vi upplever att våra vänner på 
ett bra sätt kunde ge återkoppling på frågorna. Som nämnts ovan genomfördes majoriteten av 
intervjuerna per telefon. Vi var medvetna om problem som kan uppstå vid telefonintervjuer 
som exempelvis att man inte kan läsa av kroppsspråket samt att det kan vara svårt att hålla 
koncentrationen på telefon om intervjun blir för lång. Det som däremot är positivt med 
telefonintervjuer är att det är tidseffektivt och kostnadseffektivt. En ytterligare fördel med 
telefonintervjuer är att distansen som blir minskar och potentiellt undanröjer att 
respondenternas svar påverkas av intervjuarens personliga egenskaper. Vid personliga 
intervjuer kan olika faktorer som intervjuarens kön, ålder eller etniska bakgrund påverka så att 
informanten svarar på ett sätt de tror uppskattas av intervjuaren (Kvale och Brinkmann 2009). 
Vi upplever att vårt ämne fungerade bra för telefonintervjuer eftersom det inte var beroende 
av att kunna utläsa informanternas kroppsspråk och ansiktsuttryck vid våra frågor. En 
personlig intervju genomfördes och där upplevde vi att en bättre relation skapades eftersom 
det var lättare att kommunicera när oklarheter under intervjun uppstod då möjlighet till 
ögonkontakt och kroppsspråk fanns. Vi upplever dock att vi har fått ett bra empiriskt material 
även vid telefonintervjuerna och att svaren har varit lika uttömmande som vid den personliga 
intervjun. Vi anser att de positiva aspekterna väger över de negativa och bestämde oss därför 
för att genomföra majoriteten av intervjuerna per telefon. Det är svårt att veta om innehållet i 
intervjuerna hade blivit annorlunda om personliga intervjuer genomförts.   
 
Vi valde att spela in våra intervjuer för att ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna på dem igen 
om oklarheter fanns samt för att kunna transkribera. Genom att spela in intervjuer får 
forskaren möjlighet att enbart fokusera på informanten och att genomföra ett bra samtal 
(Kvale och Brinkmann 2009). Det är viktigt med en detaljerad analys vid kvalitativa 
intervjuer och därför är det bra att spela in intervjun så att informanternas svar fångas uttryckt 
i deras egna ord. Om man endast antecknar vad de säger kan specifika fraser, nyanser och 
uttryck gå förlorade och vi är intresserade av både vad och hur de säger det (Bryman 2008). 
 
Studiens trovärdighet är en central del i metoddiskussionen. För att kunna avgöra studiens 
trovärdighet är det viktigt att noggrant motivera och redovisa sina val. Det är vanligt att 
begreppen validitet och reliabilitet diskuteras. I en intervju där man försöker beskriva och 
förstå meningen hos olika centrala tema i personernas värld är det viktigt att som forskare 
försöker förstå och tolka det som sägs med hjälp av att vara påläst om ämnet (Kvale och 
Brinkmann 2009). För att öka studiens validitet läste vi in oss på ämnet innan vi utformade 
intervjuguiden för att kunna ställa relevanta frågor med hänsyn till studiens syfte och 
frågeställningar. Intervjuguiden ändrades ett flertal gånger och testintervjuer genomfördes 
med vänner för att försäkra oss om att våra frågor förstods på det sättet vi avsåg. Något som 
kan vara svårt när man använder sig av retrospektiva frågor är att man inte vet hur mycket 
personerna minns. Vi upplever dock att vårt val att ha informanter som gått programmet 
relativt nyligen gjort att de mindes sin utbildning väl.  
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Reliabiliteten syftar till att se om resultatet hade blivit detsamma vid en annan tidpunkt och 
genomförts av en annan forskare (Kvale och Brinkmann 2009). En intervjuguide har används 
men med tanke på att resultaten bygger på informanternas subjektiva upplevelser av 
traineeprogrammet är det svårt att säkerställa reliabilitetens grad. Olika faktorer som påverkar 
är exempelvis personkemin och det är något som är svårt att styra över. Det är svårt att förutse 
hur utfallet skulle bli i en annan situation men som forskare har vi försökt vara så konsekventa 
som möjligt i intervjusituationerna och tolkningen av vårt material. Det finns alltid en 
förförståelse för en viss företeelse, och vi hade båda en positiv bild till traineeprogram, vilket 
kan ha påverkat vår studie. Vi tror att det är en fördel med att inte själva ha någon erfarenhet 
av att gå ett traineeprogram. Dock har vi erfarenhet av att vara ny på en arbetsplats och bli 
introducerad till ett nytt arbete. Vi har försökt att lämna vår förförståelse utanför och ha ett så 
objektivt förhållningssätt som möjligt under studiens genomförande. Kvale och Brinkmann 
(2009) menar att det gäller som forskare att försöka vara så objektiv som möjligt för att inte 
blanda in sin egen integritet eller ståndpunkt i olika frågor som kan tänkas påverka studiens 
genomförande och resultat (Kvale och Brinkmann 2009). 
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5.	  Resultat	  och	  analys	  
I detta avsnitt kommer vårt empiriska material att presenteras. Utifrån det empiriska 
materialet har tre teman utkristalliserats som är centrala för informanternas berättelser. Vi 
börjar med att först presentera vårt empiriska material. I slutet av varje tema följer en analys 
av empirin med hjälp av de teorier som valts ut. Som nämns i teoridelen så kommer resultatet 
främst att analyseras med hjälp av Lave och Wengers (1991) teori och Illeris (2007) teori 
fungerar som ett komplement. 

5.1	  Kopplingen	  mellan	  teori	  och	  praktik	  
I det här temat kommer vi att ta upp hur informanterna upplevde att kopplingen mellan teori- 
och praktikblocken fungerade samt om de tycker att utbildningen förberedde dem inför deras 
kommande arbete.  
 
Informanterna berättar att det har funnits en jämn fördelning mellan teori och praktik under 
utbildningen. Det har funnits möjlighet för informanterna att få en bred teoretisk bas att stå på 
genom att delta i olika övningar och föreläsningar. Föreläsarna har i de flesta fall varit erfarna 
medarbetare och de har många gånger tagit upp exempel från sitt eget arbetsliv. 
Informanterna känner därför att det har funnits en tydlig koppling mellan det som har tagits 
upp på föreläsningarna och deras blivande arbete. Nedan har vi valt ut två citat som beskriver 
hur de upplevde att det som presenterades teoretiskt kunde översättas till de praktiska 
arbetsuppgifterna.  
 

[...] Men här var det mycket interna föreläsare här naturligtvis tog upp mycket av det från sin vardag 
och de vet ju liksom vad som är bra för eleverna att veta, dom skulle ju inte börja babbla om något 
ovidkommande bara för att det ska få akademiskt intresse utan de tar ju upp viktiga saker. (IP1) 
 
[...] Och det är ju för att det var kollegorna, alltså anställda på företaget som undervisade och de 
hade en tydlig koppling till praktiken. De tar ju exempel från verkligheten hela tiden så var det ju. 
Alltså traineeprogrammet är ju för att man ska kunna jobba på företaget så jag tyckte hela tiden att 
det var en stor koppling till det. (IP2)  

 
Informanterna har en lång utbildning och i flera fall arbetslivserfarenhet med sig när de 
påbörjar traineeutbildningen. Att återigen sätta sig i skolbänken är kanske inte en självklarhet 
för alla med den bakgrunden. Informant 1 poängterar att det gäller att vara motiverad och 
förberedd på att sätta sig i skolbänken igen när utbildningen ska genomgås eftersom det är 
mycket teoretisk undervisning där mycket nya kunskaper ska läras in. Om deltagarna inte är 
motiverade kan det vara svårt att lära sig all den kunskap som behöver tas in under den 
begränsade perioden. Informant 1 berättar:   
 

Jag kan ju säga så här att det kan finnas en och annan person som känner att hallå jag är teknisk 
civilingenjör eller doktor ska jag börja på en jäkla traineeutbildning jag borde ju börja jobba direkt 
och de blir nedtryckta i en jäkla stol liksom, är jag tillbaka i plugget för det är man på sätt och vis. 
Men har man en sådan inställning då vet jag inte då är man nog hehe då är man nog fel ute för man 
går där för man måste lära sig nya saker. (IP1)  
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Informanterna har vid vissa tillfällen upplevt att delar av teoriblocken bestått av information 
och övningar som inte varit så relevanta för dem. Detta har till exempel berott på att de 
teknikområden som tagits upp på föreläsningarna har varit andra än de som informanterna ska 
arbeta med. Det har också berott på att informanterna haft med sig kunskapen sedan tidigare. 
Såhär säger informant 7:  
 

[...] Vi hade en del undervisning i engelska språket för att vi använder engelska ganska mycket i vårt 
dagliga arbete. Och för mig känns det som ett totalt slöseri med min tid och energi. Min engelska är 
väldigt bra [...] Det gav mig ingenting och det lades ner tid på det alldeles i onödan [...]. (IP7)  
 
Övningen där var väl kanske inte den bästa för min del eftersom de var fokuserade på helt andra 
teknikområden än just det området som jag jobbar inom. (IP7) 

 
Ett utbildningsmoment som ingått i utbildningen som informanterna berättar om är att lära sig 
att tillämpa lämpligt språk som används inom deras profession. De får lära sig hur de ska 
formulera ansökningar och översätta dokumentation från engelska till svenska och vice versa 
på korrekt sätt.  
 

Men sen var det en bra mix mellan det och språkligundervisning i engelska och så också och 
svenska med översättning och så. Sen var vi liksom knutna till specifika arbetsuppgifter, en 
återkommande moment var hur man skriver ansökan, krav och hur och varför. Översättningar var 
som jag sa ett återkommande moment. Hur man kommunicerar med kunder, myndigheterna och vad 
man gör med svaromål och så. (IP6)  

 
Informanterna berättar att teoriperioderna har varvats med praktikperioder där de har fått 
prova på och utöva kunskapen praktiskt ute på kontoren. På kontoret har informanterna haft 
en handledare som har tagit hand om dem och gett dem uppgifter att göra. Nedan berättar två 
informanter om sin praktik: 
 

[...]vi gick igenom olika moment och sen var tanken att vi skulle se hur det var i verkliga livet de 
veckorna vi var på kontoret.[...]. (IP4) 
 
[...] när man kom tillbaka till sitt hemmakontor [...] så fick man nya riktiga uppgifter av sin 
handledare [...] Jag fick svara och lämna tillbaka till min handledare som fick säga om det var bra 
gjort eller inte och komma med förslag [...] så man jobbar naturligtvis mycket med feedback. [...] 
Det var att göra allt som en fullfjädrad konsult ska göra. (IP1) 

 
Traineegruppen har bestått av en grupp på cirka tio personer. Informant 2 berättar att en tanke 
som kan finnas med traineeprogrammet är att ta in en grupp människor och stöpa dem i 
samma form. Genom att ha ett tydligt upplägg och plan som samtliga under 
traineeprogrammet följer bildas en liknande kunskapsbas för alla traineerna. Informanten 
berättar att man formas mycket även under praktikperioden, bland annat av det nära 
samarbetet med sin handledare.  
 

[…] det är lite sådär att man vill stöpa. Man tar in en grupp människor och sen stöper man dem i 
samma form. Sen beroende på personlighet så kommer de ut lite olika. Men nej det är inte så 
individanpassat, absolut inte, utan man formas framförallt av de här perioderna mellan 
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teoriperioderna när man är med sin handledare. Det formas man ju väldigt mycket av men de 
teoretiska passen är ju som de är så de anpassas inte efter hur vi som traineer var. (IP2) 

 
De praktiska uppgifterna som informanterna har fått utöva under praktikperioderna har varit 
verkliga arbetsuppgifter. Det har inte varit övningsuppgifter utan verkliga uppdrag som ska 
lösas. Informanterna upplevde att det till en början var svårt att tillämpa de teoretiska 
kunskaperna när de kom ut på arbetsplatsen. Det var svårt att hitta arbetsuppgifter som var 
anpassade till deras kunskapsnivå. Efter ett par månader blev det lättare att applicera den 
teoretiska kunskapen till de praktiska uppgifterna och informanterna upplevde att de kunde 
bidra mer i arbetet.  
 

Ja, det fanns lite för lite att göra som låg på min kunskapsnivå så det är svårt att ge några uppgifter 
till någon som bara har 1 veckas teori så det fattar jag ju. Men så de första perioderna fick man sköta 
sig lite själv och köra sin egen utbildningsperiod och lära sig på egen hand och fick lite uppgifter 
tillslängt sig så och då som man kunde prova sen efter 4-5 månader då funkade det bättre. (IP3) 

 
Informanterna har ibland upplevt att det var svårt att hitta lämpliga arbetsuppgifter. Beroende 
på hur arbetsbelastningen sett ut i det stora hela på företaget fanns det i perioder olika mycket 
som informanterna kunde hjälpa till med. Informant 1 berättar att det emellanåt fanns lite att 
göra under dennes praktikperioder och hen fick knacka på hos sin handledare och fråga om 
det fanns något som hen kunde hjälpa till med. Informant 6 lyfter att hen hade sin 
praktikperiod under sommaren vilket gjorde att det var mycket ledighet och det kunde bli 
svårt med de praktiska uppgifterna då. Hen menar att det aldrig är bra att ha lite att göra när 
man är ny, för då är det svårt att skapa sig egna arbetsuppgifter och man är beroende av att 
någon ger en arbete att utföra.  
 

[...] Alltså på kontoren när min traineekull började […] fanns inte jättemycket praktik att göra så vi 
fick liksom ofta knacka på handledardörren och fråga om det fanns något att göra och han nej det 
har inte kommit in så mycket, det finns inte så mycket. Så jag hade nog gärna sett att man hade fått 
göra mer under praktikperioden men det var lite otur och jag kunde inte göra något åt det utan man 
fick göra det bästa av det och hade man ingenting att göra fick man helt enkelt sitta där med 
lagboken och läsa på. (IP1) 
 
Det är aldrig bra att ha lite uppgifter att göra när man är ny för då kan man inte skapa egna  uppgifter 
utan man är beroende av att någon lägger det i knäet på en. (IP6) 

5.1.1	  Analys	  av	  kopplingen	  mellan	  teori	  och	  praktik	  
Våra informanter har fått möjlighet att överföra sina teoretiska kunskaper i handling, både 
under teoriperioden och under praktiken. Deltagarna har upplevt en tydlig koppling mellan 
teori och praktik och kunnat se att undervisningen är meningsfull och relevant för dem själva 
eftersom det är verkliga exempel från arbetslivet som tas upp under föreläsningarna. Det som 
har tagits upp på föreläsningarna har oftast snabbt praktiserats i olika övningar och uppgifter, 
främst under praktikblocken. Lave och Wenger (1991) menar att det inte går att lära en 
abstrakt kunskap som sedan ska kunna tillämpas i ett annat konkret sammanhang. Det är 
viktigt att kunskaperna får testas i det sammanhang de hör hemma, något som deltagarna i 
traineeprogrammet får göra då det finns en tydlig koppling och mening mellan de teoretiska 
föreläsningarna och det arbete som görs under praktikperioden. Informant 7 berättar att hen 
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upplevt att vissa övningar inte har varit lika relevanta. Informanten hade med sig kunskapen 
sedan tidigare och fick därför inte med sig någon ny kunskap från dessa moment. Det har 
också funnits tillfällen då informanterna känt att det som tagits upp har varit riktat mot andra 
deltagare i gruppen än dem själva och det har därför varit svårt för dem att se 
meningsfullheten i dessa moment något som är viktigt enligt Lave och Wenger.  
 
Informanterna upplever att det har funnits en jämn fördelning mellan teoretisk undervisning 
och praktisk utövning under programmet. Detta är positiv då individer lär sig bäst på olika 
sätt, vissa förespråkar teoretisk undervisning och andra praktisk. Individens vilja till lärande 
och meningsfullheten i lärandet är enligt Lave och Wenger (1991) viktiga aspekter när en 
nybörjare går mot ett mer fullvärdigt medlemskap. Precis som informanterna berättat är det 
viktigt att vara beredd på att det är mycket ny kunskap ska läras in under programmet och att 
de kommer att hamna i skolbänken igen under ett par månader. Deltagarnas motivation och 
inställning till utbildningen kan givetvis variera, men vi upplever att våra informanter 
uttrycker att det funnits en vilja att lära sig innehållet i programmet. Vi tolkar det som att det 
har funnits en drivkraft då de själva har ansökt till programmet. Illeris (2007) teori om 
drivkrafts- och innehållsdimensionerna menar att det är viktigt att det finns en vilja att lära sig 
för att kunna tillägna sig innehållet. Det är inte givet att innehållet som lärs ut i 
undervisningen och drivkraften att lära sig går hand i hand, utan det kan finnas en vilja att lära 
men svårigheter att förlika sig med innehållet och tvärtom. Trots att drivet kanske funnits där 
från början kan det variera under programmets gång beroende på vilka moment informanterna 
ställs inför och hur de upplever att dessa moment är relevanta för deras utveckling.  
 
Den kunskap som deltagarna tar till sig genom att delta i det som Lave och Wenger (1991) 
kallar för en social praktik gör att deras deltagande kan förändras. Genom att observera de 
mer erfarna anställda lär sig informanterna hur de ska bli en del i gemenskapen. 
Informanterna observerar inte enbart utan får prova sina kunskaper praktiskt i organisationen, 
tack vare det både absorberar och absorberas deltagarna in i gemenskapen. Informanterna 
observerar och absorberar det som sägs och pågår kring dem och tar till sig normer och 
handlingssätt som finns. Samtidigt absorberas de genom att övriga anställda börjar se dem 
som kollegor och accepterar deras deltagande i gemenskapen. En viktig del av 
traineeprogrammet har varit kommunikation mellan traineer, handledare och föreläsare. 
Genom kommunikationen lär sig informanterna språk och normer, vilket hjälper dem att gå 
mot det som Lave och Wenger kallar ett fullvärdigt medlemskap i praxisgemenskapen. De lär 
sig hur man inom deras yrke korrekt formulerar ansökningar och översätter dokumentation. 
De lär sig ett gemensamt språk som används inom organisationen och som alla ska kunna och 
hantera inom gemenskapen. Med tiden blir det informanterna som upprätthåller att dessa 
normer lever vidare inom organisationen.  
 
Lave och Wenger (1991) diskuterar att lärande kan ses som att man tar del av gemensamma 
verktyg, symboler, rutiner och regler. Deltagarna får under praktiken öva på verkliga uppdrag 
och på att uttrycka sig på rätt sätt samt tillämpa den lagstiftning som är korrekt och som gäller 
inom deras yrke. Under traineeutbildningen blir de även utbildade i de gemensamma 
arbetsrutiner som finns inom organisationen. Det underlättar, när de kommer ut och arbetar, 
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att alla inom organisationen har ett liknande arbetssätt. Det bidrar till att de lättare ska förstå 
varandra och kunna hjälpa varandra på bästa sätt. Detta skapar förståelse mellan 
medlemmarna och är en viktig del inom gemenskapen. Genom att deltagarna i 
traineeprogrammet undervisas av mer erfarna kollegor som de kan se upp till och respektera 
får traineerna vetskap om hur de förväntas att handla när de möter olika arbetsuppgifter eller 
situationer. Att vara en del i en praxisgemenskap innebär att deltagarna får en gemensam 
förståelse för hur de ska arbeta och vad olika situationer innebär och kräver. Informanterna 
har genom att få prata med mer erfarna kollegor och prova att utöva sin teoretiska kunskap ute 
på sina respektive kontor fått en ytterligare möjlighet att sätta sig in i hur de förväntas hantera 
olika situationer och arbetsuppgifter. Informanterna uttrycker att de genom feedback från mer 
erfarna kollegor och handledare om deras arbete vägleds kring vilket agerande som är det 
riktiga inom den praxisgemenskapen som de befinner sig i. 
 
Informanterna får under traineeprogrammet möjlighet att tack vare programmets upplägg åka 
runt och besöka flera av företagets kontor. De blir på så sätt tidigt presenterade för stora delar 
av organisationen. Lave och Wenger (1991) menar att för att bli del av praxisgemenskapen 
och för att lärande ska ske är det viktigt att organisationen släpper in deltagarna. Bara för att 
informanterna snabbt får tillgång till gemenskapen betyder inte det att de blir del av den men 
det ger att en god förutsättning för att det ska ske. Att lära, menar Lave och Wenger, innebär 
möjlighet att formulera och utföra nya uppgifter eller aktiviteter. När det finns för lite eller för 
svåra uppgifter att utföra uttrycker informanterna att det kan uppstå problem. Informanterna 
kan känna att de inte kan tillföra något på arbetsplatsen, att de inte lever upp till den 
förväntade kunskapsnivån eller att uppgifterna som finns tilldelas de mer erfarna anställda. På 
så sätt kan de lämnas utanför gemenskapen om det inte finns uppgifter som de kan utföra. 
Lave och Wenger menar även att som ny på en arbetsplats kan det kännas tryggt att få 
uppgifter till sig för att veta vad omgivningen kräver och vilka förväntningar som finns på en. 
Det kan också bli svårt för den nyanställda att sysselsätta sig själv om det inte finns tillräckligt 
med arbetsuppgifter för hen att göra. Likaså Illeris poängterar vikten av att det ska finnas 
uppgifter med en passande svårighetsgrad. Det är viktigt att det inte är för svåra uppgifter så 
att personen avskräcks från den eller för enkla så att personen inte känner utmaning och 
motivation till att lösa uppgiften. Lave och Wenger (1991) menar också att en viktig del i 
lärandet är att deltagarna själva upptäcker vad de behöver lära och vilket avstånd som finns 
mellan vad de kan och vad de behöver kunna för se sig själva som fullärda. På grund av att 
informanterna under sin praktik ställs inför arbetsuppgifter som har en för hög kunskapsnivå 
får de själva en uppfattning om att de har mer kvar att lära för att klara av alla arbetsuppgifter 
som de kan ställas inför i framtiden.  

5.2	  Fördelen	  med	  att	  vara	  del	  av	  en	  traineegrupp	  
Detta tema handlar om vilka fördelar det finns för deltagarna med att vara och ha varit del av 
en traineegrupp.  
 
De som börjar traineeutbildningen har olika yrkesbakgrunder, men gemensamt för dem är att 
de är helt nya inom området. Informanterna anser att det är fördelaktigt att börja samtidigt 
som flera andra personer, och att det är skönt att ha personer som befinner sig i samma 
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situation runt omkring sig. Eftersom de alla är i samma sits upplever informanterna att de kan 
ha ett givande samarbete och ge stöd åt varandra under utbildningen. Såhär beskriver tre av 
våra informanter situationen: 
 

[...] En annan stor fördel var ju också just det att man är flera i samma situation som ska lära sig 
saker samtidigt. Man hjälper ju varann till stor del också än om man skulle sitta själv och läsa in de 
här grejerna [...]. (IP5) 
 
[...] Eller det är en stor fördel att vara med andra som befinner sig i samma situation. Fast det kan bli 
lite överväldigande sen är det liksom ett lättare sätt att ta sig in ett nytt yrke om man är några 
stycken som är nya samtidigt[...]. (IP3) 
 
Man lär sig ju tillsammans, alla börjar lite på samma nivå. (IP4)  

 
Informanterna berättar också att det har varit positivt att vara en traineegrupp då de har varit 
på ungefär samma kunskapsnivå vilket har varit en fördel eftersom de har kunnat diskutera 
och genomföra uppgifter tillsammans. Genom att kommunicera och föra dialog med varandra 
har deltagarna kunnat lära av varandra och varandras misstag. Detta uttrycks i följande citat:  
 

[...]Vi var en väldigt trevlig grupp så vi kunde skratta åt våra misstag och då lär man sig av 
varandras misstag också. Det var jättebra.  (IP4) 
 
[…] så tycker jag att det har varit generellt när jag har pluggat att det har alltid varit en fördel när 
man har jobbat i grupp eller suttit och pluggat tillsammans med andra. Just det här att kunna 
diskutera tillsammans när man stöter på några konstigheter. Det tycker jag alltid ger väldigt mycket. 
(IP5) 

 
Informanterna har främst berättat om fördelar med att vara en del av en grupp. Givetvis 
upplever inte alla att interaktionen med andra traineer hjälper till att främja deras lärande. 
Liksom vi tagit upp tidigare i uppsatsen så lär alla på olika sätt. Informant 2 berättar att hen 
tycker det är fördelaktigt att vara en grupp men lär sig bäst på egen hand när hen får arbeta 
självständigt.  
 

[...]Jag jobbar ju bäst själv på något sätt så den biten är kanske inte det som jag har mest nytta av 
[…]. (IP 2) 
 
Hmm, nej inte som jag är utan jag lär mig bäst på mitt eget sätt. (IP2) 

 
Informanterna berättar att de har haft ett bra samspel inom sina respektive traineegrupper. 
Informant 2 framhåller att det överlag var en väldigt homogen grupp med liknande bakgrund, 
intresse och ålder. Gruppen delade även samma driv och alla var ganska tävlingsinriktade och 
duktiga på att få som de ville samt klara av det som de försökte göra. Till skillnad mot 
informant 2 upplevde informant 4 att gruppen bestod av personer med varierande bakgrund 
och intressen. 
 

[...] vi är ju ganska lika människor och då fungerar man rätt bra tillsammans så det är inte som en 
skolklass där det är väldigt många olika personligheter och bakgrunder som blandas i samma grupp 
utan det är en väldigt homogen grupp av människor som vill samma sak och har ungefär samma 
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bakgrund och samma drivenhet och ganska mycket tävlingsmänniskor som är ganska duktiga på att 
få som de vill eller klara av det som de försöker göra. Så det är både bra och dåligt. (IP2) 
 
På sätt och vis hade det kanske varit ännu roligare om den hade varit en lite mer inhomogen grupp. 
(IP3) 
 
[...] vi var olika. Men samma öppna och ödmjuka […] men som personer var vi olika, intressen var 
olika, familjeförhållande var olika […]. (IP4) 

 
Informanterna anser att traineeprogrammet har bidragit med flera saker som de har nytta av i 
sitt dagliga arbete. En positiv del av traineeprogrammet som informanterna lyfter är det 
kontaktnät som bildats med de andra traineerna. De har fått möjlighet att träffa och lära känna 
traineer som kommer från olika delar av landet och som kommer att arbeta på olika kontor. 
Flera av informanterna har fortsatt hålla kontakten med sina traineekollegor, som ofta sitter på 
andra kontor än de själva gör, och många har såväl en professionell som privat relation till 
många i sin traineegrupp som numera är deras kollegor. Det har även gett dem möjlighet att 
lära känna mer erfarna kollegor i organisationen eftersom det framförallt har varit mer erfarna 
kollegor som har genomfört föreläsningarna och varit handledare. Detta har gett dem en bra 
helhetsbild av företaget.  
 

Den största fördelen tycker jag som fortfarande är en realitet det är ju att man lär känna folk inom 
företaget spritt på olika kontor. (IP5)  
 
Jag skulle nästan säga att det är bieffekten där att man lär känna massa folk, dels dem du är i 
traineegrupp med och sen föreläsare man hade och det kontaktnätet man fick är nog den stora 
fördelen som jag tycker finns. Sen klart det administrativa och att man har utbildning för många 
människor samtidigt men just det här kontaktnätet att man lär känna folk överallt. (IP3)  

 
Informanterna berättar att det både under och efter programmets avslut varit positivt att kunna 
vända sig till en traineekollega när de behövt hjälp med något som de kanske borde kunnat. 
Det har känts lättare att vända sig till en traineekollega istället för att vända sig till en äldre 
medarbetare eller chef för att fråga om hjälp.  Såhär säger informant 3 och 4: 
 

Det är lättare att gå till en traineekompis och fråga saker som man kanske borde kunna eller så. Av 
någon anledning vill man kanske inte gå till några äldre kollegor. Det tycker jag ofta är en fördel. 
(IP3) 
 
[…] vi har fortfarande lite kontakt av och till och frågar varandra om råd och så. Man har fått ett 
eget kontaktnät inom företaget. (IP4) 

 
En ytterligare fördel som informant 1 lyfter är att det är enklare att ta kontakt med 
traineekollegor för att exempelvis kunna få hjälp med kunder som finns i en annan stad än där 
hen själv arbetar. Det känns tryggare att kunna skicka vidare en kund till en kollega som hen 
har god kontakt med. Informanten menar även att denna kontakt är till gagn för företaget.  
 

Eh ja, det finns många fördelar. För det första var ju det naturligtvis att det var socialt [...]. Dels 
också att jag har en mycket bättre kontakt med dem i min kull än med andra. [...] Så det är bra, vi 
kommer från olika städer och när man kommer till XX kontoret pratar man med dem först för det är 
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lättare att plocka upp gamla trådar och sådär och inleda samarbeta och så och det är till gagn för 
företaget också om jag stöter på någon kund som jag vet är baserad i XX så vet jag att till exempel 
XX är bra på det och att de borde prata med honom. Man får en bättre koll på det egna företaget 
också och man känna människor på ett speciellt sätt för man spenderar väldigt mycket tid 
tillsammans på programmet och lär känna varandra. (IP1)  

5.2.1	  Analys	  av	  fördelen	  med	  att	  vara	  del	  av	  en	  traineegrupp	  
Lave och Wenger (1991) menar att individens lärande sker i samspel med den sociala 
omgivningen. För att kunna lära sig och ta till sig den teoretiska och praktiska kunskapen 
gäller det att man förstår den sociala miljön som lärandet ska ske i. Kunskap och lärande sker 
utifrån ett deltagande i en gemenskap, det vill säga en praxisgemenskap. En förutsättning för 
att bli en del av praxisgemenskap är att du skapar kontakt med andra människor inom 
organisationen. Traineegruppen är ett socialt sammanhang och deltagarna kan bli del av 
praxisgemenskapen. Vi tolkar det som att informanterna är ett steg på vägen mot ett 
fullvärdigt deltagande under programmets gång då de uttrycker att de känner sig trygga med 
att ta hjälp av varandra när de har frågor. Våra informanter berättar också att de fortfarande 
håller kontakt med och vänder sig till varandra efter programmet i olika sammanhang. Detta 
förstår vi som att de känner en samhörighet med sina kollegor från traineegruppen vilket tyder 
på att de har ett fullvärdigt medlemskap i praxisgemenskapen.  
 
Det sociala sammanhangets betydelse kan även förstås genom Illeris (2007) 
samspelsdimension som handlar om individens interaktion och samspel med den sociala och 
materiella miljö som deltagaren befinner sig i. Illeris menar att lärande inte är en individuell 
process, utan det är alltid inbäddat i sociala sammanhang. Samspelsdimensionen har betydelse 
för vårt lärande och ju mer uppmärksamma vi är på vår omgivning desto mer påverkas vårt 
lärande. Ju mer aktivt vi deltar och engagerar oss i samspelet som finns, desto större blir 
möjligheterna att lära sig. Traineegruppen är ett tydligt socialt sammanhang och det vi ser är 
att informanterna lyfter det som positivt att vara flera som befinner sig i samma situation och 
har ett likande driv och en vilja att lära sig. Vi ser att deltagarna inom programmet aktivt 
söker kontakt för att hjälpa varandra i sitt lärande. Informanterna berättar att de under 
programmets gång har samarbetat med andra traineer i olika frågor. Flera av informanterna 
menar att det är roligare att arbeta tillsammans med andra och att de presterar bättre 
tillsammans med andra. Det är dock viktigt att framhålla att alla inte tycker så. Informanterna 
har genomfört gruppuppgifter där de har fått diskutera och engagera sig i olika problematiker. 
Detta kan vi koppla till samspelsdimensionen där två av signalorden är samarbete och 
kommunikation och det är viktig att det finns utrymme för reflektion och engagemang för att 
gynna lärandet. Det är viktigt att kommunicera kunskap istället för att lagra den. Genom att 
informanterna får rotera mellan olika kontor ges de möjlighet att ta till sig varierande kunskap 
som kan finnas på olika kontor.  
 
Med tanke på att de alla har liknande mål med utbildningen; att ta sig igenom den och bli 
konsulter så kan man säga att de har en delad drivkraft att lära sig vissa saker. För att lärande 
ska ske, menar Illeris, att det måste finnas en drivkraft och det krävs en psykisk energi för att 
sätta ingång tillägnelseprocessen hos varje individ. Deltagarna i traineeprogrammet har olika 
bakgrunder och erfarenheter med sig när de påbörjar utbildningen men flera av informanterna 
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framhåller att de upplever att det överlag var en relativt homogen grupp som de ingick i. En 
anledning till att det har känts så kan vara att de strävade mot ett gemensamt mål. Genom att 
de hade det gemensamma målet att klara utbildningen och lära sig yrket kan det tänkas att de 
fann en gemenskap i det. Det kan ses som att det finns en kollektiv drivkraft som deltagarna 
dragit nytta av för att nå sina mål. Att vara flera personer som strävar mot samma mål är ofta 
positivt och man kan till exempel hjälpa varandra att hålla motivationen uppe när något känns 
jobbigt eller svårt. En del av deltagarna har inte förespråkat ett lika nära samarbete som vissa 
andra, eftersom de upplever att de lär sig bäst själva, och givetvis måste individen ha en 
drivkraft inom signalorden handling, kommunikation och samarbete för att lärandet ska 
gynnas.  
 
Informanterna värderar möjligheten att ta hjälp av varandra under utbildningens gång och 
inför sitt framtida arbetsliv. De tycker också att det är bra att de får åka runt på många olika 
kontor inom företaget för att de då får en bredare bild av organisationen och möjlighet att lära 
känna medarbetare runt om i landet. Detta bidrar till att deras kontaktnät utökas och gör att de 
lättare vet vart de ska vända sig när de behöver hjälp med olika saker samt att det är ett steg i 
att närma sig ett fullvärdigt deltagande i praxisgemenskapen. Informanterna känner att de har 
en bra relation med andra i företaget och att de utnyttjar varandras kunskaper är fördelaktigt 
för då kommer de själva även att utvecklas. Det är därför viktigt att deltagarna får åka runt på 
olika platser. Detta kan tänkas vara särskilt viktigt för traineerna som ska arbeta på de mindre 
kontoren och kanske inte har så många mer erfarna kollegor i sin närhet. På de större kontoren 
där det är fler anställda kan det finnas en större spridning i erfarenheter och det är viktigt att 
alla traineer får en möjlighet att lyssna till och prata med kollegor som har varierande 
erfarenheter. Informanterna har fått ett nätverk som går utanför det egna kontoret, både via sin 
traineegrupp och genom att de åkt runt mellan de olika kontoren. Likaså kommer föreläsarna 
från olika kontor. Att få möjlighet till interaktion inom organisationen är något som Lave och 
Wenger (1991) poängterar som en avgörande faktor för att bli del av praxisgemenskapen. 
 
I den utbildningssituation som traineeprogrammet tillhör kan man säga att deltagarna har två 
sorts praxisgemenskaper. Traineegruppen kan ses som en, och deras hemmakontor och 
kommande arbetsplats som ytterligare en. Det är därför viktigt att deltagarna tidigt under 
utbildningen får komma ut på sitt kontor för att se hur arbetet och gemenskapen fungerar där. 
Genom att varva perioderna med praktik på sina hemmakontor kan traineerna skapa sig en 
förståelse för hur praxisgemenskapen ser ut där och blir inte enbart färgade av traineegruppen 
och dess gemenskap. Det är viktigt att hela traineegruppen får en förståelse för att de är del av 
en större gemenskap och att de inte endast finns isolerade i traineegruppen. Informanterna har 
haft cirka femtio procent praktik och femtio procent teori under traineeprogrammet. De har 
alltså spenderat cirka halva tiden i traineegruppens gemenskap och resterande tid i sina 
arbetsgrupper, och haft ungefär lika mycket tid att bli del av båda gemenskaperna. Det som 
skulle kunna tyda på att deltagarna har ett mer fullvärdigt deltagande i traineegruppens 
praxisgemenskap är att de fortfarande vänder sig till varandra inom gruppen för att ställa vissa 
frågor. Det verkar finnas en känsla av att inte vara på samma nivå som de mer erfarna 
anställda och därför ställer deltagarna hellre frågor till personer som är på samma nivå som de 
själva är kunskapsmässigt. Genom vår empiri tolkar vi det som att det går fortare för 
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deltagarna att bli en del av traineegruppen jämfört med arbetsgruppen. Deltagarna är del av 
båda gemenskaperna men går fortare mot ett fullvärdigt medlemskap i traineegruppens 
praxisgemenskap än i arbetsgruppens. En ytterligare del i det kan också vara att 
medlemmarna i arbetsgruppens praxisgemenskap arbetar med mer kvalificerade 
arbetsuppgifter än traineegruppen och känner att de inte riktigt kan relatera till dem fullt ut. 
Deltagarna i traineegruppen får alla liknande yrkeskvalifikationer under programmet. Att bli 
lika kvalificerad som en mer erfaren anställd i arbetsgruppen tar betydligt längre tid och 
därför tar det längre tid att få samma yrkeskvalifikationer och bli en lika central del av den 
praxisgemenskapen.  

5.3	  Utbildningen	  som	  avstamp	  för	  vidare	  lärande	  
Vårt sista tema belyser om deltagarna känner att traineeprogrammet har gett dem tillräckligt 
med kunskap inför deras kommande arbetsliv.  
 
Våra informanter berättar att de inte kände sig redo att börja arbeta självständigt i sin roll efter 
avslutat traineeprogram. Vägen mot att bli självständig i rollen som konsult är längre än de 7-
9 månader som traineeprogrammet löpte. De berättar att de hade kvar sina handledare under 
en lång period efter att de avslutat traineeprogrammet. Hos sin handledare kunde de få hjälp 
och stöd, och det var först efterhand som de visade att de kunde utföra en uppgift som de fick 
arbeta självständigt med den. Informanterna upplever att programmet gav dem en bra 
kunskapsgrund att stå på vilket gjorde det möjligt för dem att fortsätta utvecklas efter 
traineeutbildningen.  
 

Nej det är man i princip inte överhuvudtaget. Men man har kommit upp på en nivå att man kan 
jobba för att bli självständig.  (IP6) 
 
Jag fick en plattform att bygga från men jag lär mig nytt varje dag, och man har tillräcklig kunskap 
för att kunna lära sig nytt. (IP6) 
 
Man är inte alls redo att göra saker själv efter dessa 7 månaderna utan det är mer som en start i en 
utveckling. (IP3)  

 
Ja självständigt jobbade jag ju inte [...]. Man får ju en handledare utsedd redan från början på sitt 
hemmakontor och man fortsätter jobba under handledare i ett par år. [...] med lite frisläppande 
gällande vissa uppdrag där man får jobbar förhållandevis självständigt. För det finns ju ganska 
många olika typer av uppdrag man kan göra och man måste ha varit inblandad och visa att man 
behärskar det innan man får förtroendet att göra det på egen hand. Så självständig var jag ju inte 
efter traineeprogrammet men man hade ju kommit en bit på vägen såklart. (IP5)  

 
Informanterna upplevde att de lärde sig det mesta kring yrket som gick att lära under den 
begränsade tidsperioden som utbildningen pågick. Det är flera som tror att det hade varit svårt 
att lära sig mer om yrket under programmets gång eftersom de inte var redo att ta till sig allt 
som ingår i rollen som konsult under den tiden. Informant 3 framhåller att hen inte var redo 
att lära sig mer under programmet. Hen menar på att det krävs att man får komma ut och 
arbeta och lära sig under arbetets gång. Informant 7 berättar att hen tycker att en av de sakerna 
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som lockade med det här yrket var möjligheten att ständigt få lära och utveckla sig. Att aldrig 
känna sig fullärd var något som hen värderade högt.  
 

Nej man fick nog den kunskap man kunde ta till sig på så kort tid. Sen räcker inte det för att klara av 
jobbet utan det är bara en grundsten för hela bygget. Man hade nog inte tjänat på att ha ett 2 år långt 
program för man måste nog ut och jobba. Men man ska inte tro att man är fullärd här efter ett 
traineeprogram. (IP3) 
 
Jag har lärt mig jättemycket nytt och jag lär mig mycket nytt i stort sett varje dag. Det är mycket nytt 
och till saken hör att vardagsarbetet klarar man av med den kunskap man har men praxis förändras, 
det händer nya saker hela tiden. Det kommer nya rättsfall, lagen tolkas och tolkas om så det händer 
saker och lagrummet förändras också, det vill säga lagar och reglerna som vi applicerar i vårt arbete. 
De revideras lite då och då så att det är ständigt nya saker att lära sig. Och det är väl en av sakerna 
som är så roligt med det här yrket att man blir inte fullärd. Det blir inte liksom någon stagnation. 
(IP7) 

 
Informanterna berättar att de tankar och idéer de hade om sina kommande arbetsuppgifter 
under traineeprogrammet överlag stämmer väl överens med deras nuvarande arbetsuppgifter. 
De fick en bra bild av arbetsuppgifterna under praktikperioderna då de fick komma ut på 
arbetsplatsen och ta del av vad medarbetarna sysslade med och prova en del arbetsuppgifter 
själva. Dock anser en del informanter att det var svårt att förstå hela bilden innan de kom ut 
och arbetade efter programmet. Det var exempelvis svårt att under traineeprogrammet träna 
på den tidspress som finns för att lösa olika uppgifter samt att få en uppfattning om hur det är 
att arbeta med många olika uppgifter samtidigt. Informant 3 uttrycker sig som följer: 
 

Själva arbetsuppgifterna som sådana fick man nog en bra uppfattning om, det man inte förstod 
riktigt var nog den tidspress som, vi har fasta deadlines som måste följas för annars faller hela 
ansökan. Den delen är svår att lära ut, man kan ju säga den men måste nog uppleva att jobba under 
press. (IP3) 
 
[...] Men det här med att man har otroligt många bollar i luften var svårt att föreställa sig. Men 
uppgifterna som sådana fick man en bra träning och uppfattning om tycker jag. (IP3) 

5.3.1	  Analys	  av	  utbildningen	  som	  avstamp	  för	  vidare	  lärande	  
Vi kopplar informanternas känsla av att inte vara redo att arbeta självständigt i sin roll efter 
avslutat traineeprogram till Lave och Wengers (1991) teori om den oerfarna individen som 
genom deltagande i praxisgemenskapen utvecklas mot ett kvalificerat yrkeskunnande. Vårt 
resultat visar på att deltagarna efter avslutat traineeprogram har kommit en bit på vägen men 
det finns fortfarande saker kvar att lära innan de blir fullvärdiga deltagare. Informanterna har 
blivit accepterade i organisationen genom deras deltagande i traineeprogrammet och de har 
fått möjlighet att delta i den sociala praktiken. Genom att ha handledare och mer erfarna 
kollegor att vända sig till skapar deltagarna sig en uppfattning om företagets normer och 
arbetssätt. Även om de inte är fullärda så har traineeprogrammet underlättat för det fortsatta 
lärandet eftersom deltagarna har fått tillgång till praxisgemenskapen, och börjat gå mot ett 
fullvärdigt medlemskap och ett kvalificerat yrkeskunnande under utbildningen. Något som 
informanterna berättar var svårt att få uppfattning om under traineeprogrammets praktikperiod 
är den tidspress som ställs på deltagarna när de kommer ut i arbetslivet på riktigt. Trots att de 
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fick möjlighet att testa sina kunskaper i deras rätta kontext, vilket är viktigt enligt Lave och 
Wenger, gick det inte att förstå det fullt ut innan de ställdes inför arbetet som yrkesverksam 
person. Ett ytterligare exempel som var svårt att förstå under praktikperioden är hur det är att 
hålla många arbetsuppgifter igång samtidigt.  
 
Även när deltagarna kommer ut och arbetar efter traineeprogrammet finns det ett behov av att 
fortsätta lära. Deltagarna verkar hela tiden ha varit införstådda med att de behöver fortsätta 
lära och informanterna berättar att de tidigare har slutat på arbeten eftersom de kände sig 
fullärda efter ett par år. Det verkar finnas en vilja och en drivkraft hos informanterna att 
fortsätta lära. Detta kan vi koppla till Illeris (2007) teori om lärandets tre dimensioner som 
menar att det som tycks vara avgörande för lärandets drivkraftsdimension är att de 
läromässiga utmaningarna tilltalar individens förutsättningar och intresse. Det är som tidigare 
nämnts en balansgång mellan att uppgifterna som deltagarna får under programmet inte får 
vara för lätta då de kan tappa intresset, samtidigt får de inte vara för svåra för då kan 
deltagarna istället undvika utmaningen då de exempelvis kan känna att de inte har tillräckliga 
förutsättningar för att nå de förväntningar som ställs på dem.  
 
Illeris (2007) menar att lärandet alltid ingår i ett socialt sammanhang. Situationer förändras 
ständigt och det gör att lärandet kontinuerligt måste utvecklas i takt med det. Våra informanter 
berättar att de kontinuerligt måste lära nytt när till exempel praxis och tekniken utvecklas. De 
kan därmed aldrig anses vara fullärda. Trots att de aldrig blir fullärda kan de ändå nå ett 
fullvärdigt medlemskap i det som Lave och Wenger (1991) benämner som praxisgemenskap. 
Genom våra informanter har vi förstått att även deltagarna inom den rådande 
praxisgemenskapen på företaget måste fortsätta utvecklas och som vi förstår våra informanter 
så finns det ingen på företaget som har ett yrkeskunnande som sträcker sig över alla frågor de 
kan ställas inför i arbetet. Därför innebär inte ett fullvärdigt medlemskap på företaget att man 
kan allt inom yrket. Man kan därmed nå ett fullvärdigt medlemskap i praxisgemenskapen utan 
att kunna allt. 
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6.	  Diskussion	  
I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion kring studiens resultat i relation till studiens 
syfte. Vi har strukturerat diskussionen med hjälp av våra frågeställningar.  
 
Det traineeprogram som vi har valt att studera skiljer sig lite från andra traineeprogram. Det är 
vanligt i traineeprogram att deltagarna får prova att arbeta på olika avdelningar och att det vid 
avslutandet av traineeprogrammet avgörs om och i så fall på vilken avdelning deltagaren ska 
få anställning. Det som skiljer detta traineeprogrammet från det mer traditionella är att 
traineerna ges anställning från dag ett och att de direkt blir placerade på det kontor och i den 
tjänst som de kommer att fortsätta på efter avslutat traineeprogram. Det handlar om att lära sig 
ett hantverk, vilket är syftet med hela programmet. Vi upplever att det finns ett nyhetsvärde i 
att studera denna typ av traineeprogram, som skiljer sig en del från det som många vanligtvis 
menar när de tänker på traineeprogram. 
 
Vår första frågeställning syftar till att besvara om deltagarna upplever att interaktionen i 
traineegruppen har främjat deras lärande. Informanterna var positivt inställda till den grupp de 
tillhörde under utbildningen och upplevde att det främjat deras lärande. En positiv aspekt som 
informanterna lyft med att börja utbildningen samtidigt som andra med liknande 
kunskapsnivå är möjligheten att ta hjälp av varandra under programmets gång. De tilldelas 
kontinuerligt uppgifter under hela utbildningen och att kunna diskutera och fråga varandra 
anser många har varit till stor hjälp för deras lärande. De har genom gruppen fått möjlighet att 
lära av varandra och därmed också av varandras misstag. Traineegrupperna har bestått av 
personer med liknande bakgrunder och intressen. De har således varit en homogen grupp 
vilket verkar varit en bidragande faktor till att interaktionen i gruppen har fungerat bra. Att 
deltagarna har haft liknande intresse har gjort att de har kunnat samarbeta och ta hjälp av 
varandra för att komma framåt. Detta kan jämföras med Jeffcuts studie (1996) som visar på 
att det är viktigt hur gruppen utformas. Det påverkar såväl resultatet av utbildningen samt 
individernas utveckling av sin egen identitet. Vi upplever att traineeprogrammet till stor del 
utgått från metoden personalization som innebär att skapa möjligheter för deltagarna att ha 
interaktion och dialog. Öppen kultur, arbetsrotation och nätverkande är faktorer som betonas 
här. Detta kan jämföras med Hansen, Nohria och Tierney (1999) slutsats att det finns två olika 
strategier för att ta tillvara på och sprida kunskap i organisationer. Dessa strategier är 
codification och personalization. Hansen menar att företagen måste välja en strategi som går i 
linje med deras allmänna målsättning och sedan fokusera på den.  
 
Alheits (1994) och Ellingers (2005) studier lyfter vikten av det sociala samspelet som sker 
utanför den formella delen av undervisningen. Alheit menar att vuxenutbildare många gånger 
missar den sociala betydelsen för utbildningsdeltagarnas lärande och att informella samtal 
många gånger har större effekt än välorganiserade undervisningssituationer. Jämförelsevis 
kan vi se att deltagarna har umgåtts och spenderat mycket tid ihop även utanför de specifika 
utbildningsmomenten i samband med resor under programmets gång.  
 
 
 



 

35	  
	  

Vår andra frågeställning behandlar hur deltagarna i traineeutbildningen beskriver 
utbildningsmomenten i relation till utvecklingen av kompetenser som de har användning för i 
sin yrkesroll. Problem som har funnits gällande arbetsuppgifter på praktikplatsen har varit att 
hitta tillräckligt med uppgifter, samt uppgifter som är på rätt kunskapsnivå för deltagarna. 
Alla delar av arbetet har inte heller kunnat läras ut under perioden men informanterna berättar 
att de har lärt sig de mest grundläggande delarna och de svårare fallen som kan vara unika för 
exempelvis en specifik kund har de fått lära sig efterhand som de har arbetat. De känner dock 
att de fick en bra grund att stå på och att de under programmets gång fick en bra uppfattning 
om hur deras arbete skulle komma att fortlöpa och se ut även efter programmets avslut. 
Analyserna visar att deltagarna upplever att det funnits en ständig koppling till deras arbetsliv 
under utbildningen.  
 
Varvningen mellan de teoretiska och praktiska blocken har gjort att deltagarna fått möjlighet 
att ta till sig kunskap genom olika moment. Det har varit såväl skolbänksundervisning som 
praktiska övningar ute på deras hemmakontor som har bidragit till att olika kompetenser 
utvecklats hos deltagarna. Den teoretiska delen av traineeprogrammet har bestått av 
föreläsningar av företagets egna medarbetare. Dessa medarbetarna har delat med sig av 
kunskaper som de har fått genom sitt dagliga arbete. Våra informanter upplever att det 
ständigt har funnits en koppling till framtida arbetsuppgifter och föreläsarna har haft en 
mening med det saker som de har berättat. Även under praktiken har det funnits en tydlig 
förankring till kommande arbete. Deltagarna har fått göra verkliga arbetsuppgifter och öva på 
det arbete som en yrkesverksam person gör dagligen. Detta kan jämföras med den tidigare 
forskningen kring vilken utdelning investeringar i vuxenutbildning kan ge. Judy et als (2000) 
studie visade att investeringar i vuxenutbildning ger utdelning i form av positiva psykologiska 
kontrakt och kunskapsöverföring. Genom traineeprogrammet har deltagarna fått ta del av mer 
erfarna kollegors kunskap vilket har hjälpt dem att lära sig arbetssättet. Nilsson (1996) kom i 
sin undersökning fram till att utbildningssatsningar leder till att deltagarna blir bättre på att 
klara sina arbetsuppgifter. Våra informanter är helt nya i yrket och de har blivit bättre och fått 
lära sig mycket om arbetet som de inte kunde innan de började på traineeprogrammet.  
 
Vår tredje och sista frågeställning handlar om hur traineeprogrammet bidrar till att deltagarna 
blir en del i arbetsgemenskapen. Deltagarna i traineeprogrammet får redan från första stund på 
utbildningen kontakt med de andra deltagarna som ska tillhöra gruppen. Utbildningen inleds 
med att deltagarna har ett längre teoriblock där alla befinner sig på samma kontor och deltar i 
undervisning som liknar det som sker i det traditionella klassrummet. De får också möjlighet 
att lära känna varandra genom gemensamma middagar och andra tillställningar som 
arrangeras. Föreläsarna på utbildningen har främst varit medarbetare och det har gjort att 
deltagarna också fått en möjlighet att lära känna mer erfarna medarbetare inom 
organisationen. Efter ett par veckors teori får deltagarna komma ut på praktik på sina blivande 
arbetsplatser. Där blir de direkt tilldelade en handledare som ska hjälpa dem i deras 
utveckling. Förutom att de skapar kontakt med handledare får de också möjlighet att lära 
känna sina kollegor på kontoret. Under utbildningen är de i perioder ute och reser mycket och 
besöker de olika kontor som finns i landet. På detta sätt ges deltagarna ytterligare en möjlighet 
att skapa sig ett större kontaktnät och få en bredare bild över organisationen.  
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De slutsatser vi kan dra utifrån vår tredje frågeställning är i linje med det som Blåka och 
Filstad (2007), Cooper et al (2011) och Korte och Lin (2012) konkluderar. Deras studier visar 
att kollegor och chefer har ett delat ansvar för en framgångsrik socialisering. Genom att 
deltagarna får tillgång till så många olika “communities of practice” kan en effektiv 
socialisering ske. Det som vår studie belyser i mindre grad är utvecklandet av en ny identitet. 
Det vi kan se är att traineerna i de olika gemenskaperna kan delta i samtal, lära sig språket 
samt den tysta kunskapen genom att interagera med mer erfarna kollegor. De lär sig lämpligt 
språk och företagskulturens normer och börjar se sig själva som medlemmar i 
arbetsgemenskapen.  
 
Eftersom vårt traineeprogram skiljer sig från det traditionella traineeprogrammen kan vi inte 
generalisera vårt resultat till en population men det har inte varit vår utgångspunkt. Vi hoppas 
att vår studie kan ge en ny bild över hur man på ett bra sätt kan utforma ett traineeprogram, 
och att det kan leda till ett nytänkande kring de traineeprogram som existerar och 
generaliseras till andra aspekter.  

6.1	  Vidare	  forskning	  
Vi upplever att vår studie har varit givande och vi har fått den information och kunskap vi 
önskade inom området, vilket har lagt en god grund för vår studie. I vår studie har vi riktat in 
oss på ett företag och undersökt hur traineerna som har gått programmet upplevde sin 
utbildning. Det framgick i våra intervjuer att informanterna tycker att traineeprogram överlag 
är ett väldigt bra sätt att främja lärande och inslussning i ett nytt arbete. Vi hade därför tyckt 
det varit intressant att studera andra traineeprogram inom andra branscher och med andra 
upplägg, för att bilda oss en uppfattning om hur deltagarna där upplever denna 
utbildningsform. Om tid funnits vore det intressant att göra en studie som pågår under en 
längre period. På så sätt hade man kunnat fånga in deltagarna innan de påbörjade programmet 
och sedan följa upp efter avslutad utbildning. Studien hade kunnat syfta till att undersöka 
upplevelsen av utbildningen kopplat till i vilken grad den har varit yrkesförberedande för 
traineerna. Genom att intervjua deltagarna innan de påbörjade utbildningen och efter avslutat 
program hade man kunnat studera om deras förväntningar har uppfyllts utifrån de tankar och 
idéer de hade innan respektive efter utbildningen.  
	   	  



 

37	  
	  

7.	  Referenser	  
 
Elektroniska källor: 
 
Agnieszka Bron. 2014. Livslångt lärande. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/livslångt-lärande  (Hämtad 2014-12-11) 
 
Argote, Linda och Ingram, Paul. 2000. Knowledge Transfer – A Basis for Competitive 
Advantage in Firms. Organizational Behavior and Human Decision Processes 82. (1): 150-
169 doi:10.1006/obhd.2000.2893  
 
Belzer, Alisa. 2004. It's Not Like Normal School: The Role of Prior Learning Contexts in 
Adult Learning. Adult Education Quarterly.  (55): 41-59. doi: 10.1177/0741713604268893 
 
Blåka, Gunnhild och Filstad, Cathrine. (2007). How does a newcomer construct identity? A 

socio-cultural approach to workplace learning. International Journal of Lifelong Education 
26. (1): 59-73. doi: 10.1080/02601370601151406  
 
Edlund, Claes. 2014. Trainee. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/trainee (Hämtad 2014-11-05) 
 
Cooper-Thomas, Helena, Anderson, Neil och Cash, Melanie. (2011). Investigating 
organizational socialization: a fresh look at newcomer adjustment strategies. Personnel 
Review 41. (1): 41 - 55. doi: 10.1108/00483481211189938  
 
Darhorst, Marijke och Keogh, Helen. 2009. Lifelong learning: An even greater challenge in 
the period ahead. Journal of Educational Sciences 11 (2): 20-24. 
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=9e4e4c9c-5e7b-
46b3-ba24-ec0bed1992e7%40sessionmgr111&vid=19&hid=102 (Hämtad 2014-11-15)
  
Ellinger, Andrea. 2005. Contextual factors influencing informal learning in a workplace 
setting: The case of “reinventing itself company”. Human Resource Development Quarterlyl 
16.(3): 389-415. 
http://link.ub.uu.se.ezproxy.its.uu.se/?genre=article&issn=10448004&title=Human%20Resou
rce%20Development%20Quarterly&volume=16&issue=3&date=20050901&atitle=Contextua
l%20 (Hämtad 2014-11-28) 
 
Hansen, Morten, Nohria, Nitin och Tierney, Thomas. 1999. What ́s your strategy for 
managing knowledge? Harvard Business Review 77. (2): 106-116. 
https://hbr.org/1999/03/whats-your-strategy-for-managing-knowledge (Hämtad 2014-11-30)  
 
Håkansson, Anita. 2007. Lärares pedagogiska arbete inom den kommunala 
vuxenutbildningen. Diss., Högskolan Kristianstad.  



 

38	  
	  

 
Iqbal, Muhammad. 2009. Life Long Education: A Conceptual Debate. International journal 
of media, technology and lifelong learning 5 (1): 2-8. 
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=9e4e4c9c-5e7b-
46b3-ba24-ec0bed1992e7%40sessionmgr111&vid=12&hid=102 (Hämtad 2014-11-15) 
    
Judy, Pate, Graeme, Martin, Phil Beaumont och Jim McGoldrick. 2000. Company based 
lifelong learning: what’s the pay off for employers?. Journal of European Industrial Training 
24. (2/3/4): 149-157. doi: 10.1108/03090590010321115.  
 
Kathryn Treuer, Katherine McHardy och Celisha Earl. 2013. The influence of organisational 
commitment, job involvement and utility perceptions on trainees’ motivation to improve work 
through learning. Journal of Vocational Education & Training 65. (4): 606-620. doi: 
10.1080/13636820.2013.855650. 
 
Knowles, Malcolm. 1970. The modern practice of adult education andragogy versus 
pedagogy Training & Development Journal 24. (11): 47-48. 
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=323ebac7-4c71-
46a4-bc34-bdc674376811%40sessionmgr114&vid=8&hid=107 (Hämtad 2014-12-01) 
 
Korte, Russell och Lin, Shumin. 2012. Getting on board: Organizational socialization and the 
contribution of social capital. Human Relations 66. (3): 407-428 doi: 
10.1177/0018726712461927    
 
Marsick, Victoria och Watkins, Karen. 2001. Informal and incidental learning. New 
Directions for Adult & Continuing Education. 2001 (89): 25. 
.http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=fc8ee643-4305-
43cf-a8bd-b831374eb45a%40sessionmgr4005&vid=9&hid=4114 (Hämtad 2014-11-25) 
  
Nonaka, Ikujiro. 1991. The knowledge-creating company. Harvard Business Review, 69 (6): 
96–104. http://www3.uma.pt/filipejmsousa/ge/Nonaka,%201991.pdf (Hämtad 2014-12-15)
   
Owens, Patrick. 2006. One more reason not to cut your training budget! The relationship 
between training and organizational outoomes. Public Personnel Management 35. (2): 163-
172. http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c6275e89-
5f12-41c7-b2e7-1eccca92a8e8%40sessionmgr110&vid=3&hid=101 (Hämtad 2014-12-05) 
 
Porsfelt, Dan. 2001. Management trainee- Möten med förhinder. Diss., Luleå tekniska 
universitet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:205078/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 
2014-11-30) 
 
Traineeguiden. 2014. Om traineeprogram. http://www.traineeguiden.se/vad-ar-ett-
traineeprogram (Hämtad 2014-12-11) 



 

39	  
	  

Vetenskapsrådet. 2011. God forskningssed. http://www.codex.vr.se/regler.shtml#G (Hämtad 
2014-12-15)  

Tryckta källor:  
 
Ahrne, Göran och Svensson, Peter. 2014. Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber 
AB.  
 
Alheit, Peter. 1994. Taking the knocks. Youth unemployment and biography - a qualitative 
analysis. New York: Cassell. 
 
Bryman, Alan. 2002. Samhällsvetenskapliga metoder. 1:2. uppl. Malmö: Liber ekonomi.  
 
Dalen, Monica. 2007. Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
 
Dalin, Åke. 1993. Den lärande organisationen –kompetensutveckling i arbetslivet.  
Lund: Studentlitteratur. 
 
Eriksson-Zetterquist, Ulla och Ahrne, Göran. 2014. Intervjuer. Ahrne, Göran och Svensson, 
Peter. (Red,). Handbok i kvalitativa metoder. (4 uppl. S.36-56). Stockholm: Liber AB.  
 
Ellström, Per-Erik, Gustavsson, Bernt och Larsson, Staffan. 1996. Livslångt lärande.  
Lund: Studentlitteratur.  
 
Granberg, Otto. 2004. Lära eller läras: om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet. 
1. uppl. Lund: Studentlitteratur.  
 
Granberg, Otto. 2011. Lärande i organisationer - Professionella yrkesutövares strategier vid 
organisatorisk förändring. Diss. Stockholms universitet. 
      
Hislop, Donald. 2009 Knowledge Management in Organizations. 2. uppl. 
Oxford University Press: Oxford.  
 
Hjerm, Mikael och Lindgren, Simon. 2010. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 
Malmö: Gleerup utbildning.  
     
Illeris, Knud. 2007. Lärande. Lund: Studentlitteratur.  
 
Jeffcutt, Paul. 1996. Between Managers and the Managed: the Process of Organizational 
Transition. Linstead, Stephen (Red.), Understanding Management. (s. 172-192).  London: 
Sage.   
 
Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend. 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2:1. uppl. 
Lund: Studentlitteratur AB.  



 

40	  
	  

 
Lave, Jean och Wenger, Etienne. 1991. Situated learning: Legitimate peripheral 
participation. New York: Cambridge University Press.  
 
Nilsson, Barbro. 1996. Företagsutbildning - anpassning och/eller utveckling?. Ellström, Per-
Erik, Gustavsson, Bernt och Larsson, Staffan. (Red.), Livslångt lärande. (s. 203-226). Lund: 
Studentlitteratur.  
      
Skoglund, Barbro och Skoglund, Caj. 2009. Innan kompetensen försvinner - om 
åldersmedvetet ledarskap och generationsväxling i praktiken. Höganäs: Age Management i 
Sverige AB och Kommunlitteratur. 
	   	  



 

41	  
	  

8.	  Bilagor	  

8.1	  Bilaga	  1	  Missivbrev	  
 

Hej!  

Vi är två studenter från Uppsala universitet som läser kandidatprogrammet i personal och arbetsliv. Vi 
skriver just nu vår c-uppsats inom pedagogik där vi valt att skriva om traineeprogram och vi skulle 
önska att få ta del av dina tankar och reflektioner i en intervjustudie. XXs traineeprogram hålls just nu 
för sjuttonde gången och vi vill gärna komma i kontakt med dig då vi har förstått att du har genomgått 
programmet relativt nyligen och därmed hunnit reflektera lite kring din upplevelse samtidigt som du 
har det relativt färskt i minnet. Studiens syfte är att undersöka din upplevelse av traineeprogrammet 
utifrån ett lärandeperspektiv.  

Vi arbetar enligt de etiska riktlinjerna som vetenskapsrådet har utformat och som ligger till grund för 
den samhällsvetenskapliga forskningen idag. Vi kommer nedan presentera det olika riktlinjerna och 
visa hur vi tolkar och arbetar efter dem.  

Informationskravet - innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens syfte och 
teknik för datainsamlingen. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, var vi kommer ifrån och hur 
du kan kontakta oss.  

Samtyckeskravet - innebär att du känner att du kan ge ditt medgivande till studien. Är det något du 
ogillar eller inte känner dig bekväm med att diskutera så finner vi nya alternativ.  

Konfidentialitetskravet - innebär att ditt deltagande är anonymt och att ingen förutom vi kommer att 
förstå att det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. Ingen obehörig kommer 
få ta del av materialet från intervjun och det kommer endast att vara åtkomligt för oss som 
undersökningsledare.  

Frivillighetskravet - ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 

Nyttjandekravet - innebär att du ska vara helt införstådd med studiens syfte och vad den kommer att 
användas till.  
Vi hoppas på ert förtroende och ert därmed ert deltagande i vår studie.  

Vänliga hälsningar Sara Arvald och Elin Gelander  
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8.2	  Bilaga	  2	  Intervjuguide	  
	  

Allmänna	  frågor: 

• Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  i	  organisationen?	  
• Hur	  längesen	  är	  det	  du	  gick	  traineeprogrammet?	  
• Vad	  var	  det	  som	  lockade	  dig	  till	  just	  detta	  traineeprogammet?	  
• Vilka	  förväntningar	  hade	  du	  på	  utbildningen?	  

 

Traineeprogrammet: 

• Minns	  du	  vilka	  undervisningsmoment	  som	  ingick	  i	  programmet?	  Ex	  på	  dem	  	  
• (Vad	  togs	  upp	  på	  förläsningarna?)	  
• Hur	  upplevde	  du	  att	  fördelningen	  var	  mellan	  teori	  och	  praktik?	  
• (Hur	  var	  fördelningen	  enligt	  din	  uppfattning	  procentuellt?)	  	  
• Upplevde	  du	  att	  det	  fanns	  en	  förankring/koppling	  mellan	  teori	  och	  praktik?	  Det	  vill	  

säga	  att	  det	  du	  fick	  lära	  dig	  teoretisk	  fick	  du	  sedan	  möjlighet	  att	  utnyttja/utöva	  det	  i	  
praktiken?	  

• (Kan	  du	  minnas	  någon	  specifik	  situation	  där	  du	  fick	  prova	  på	  det?)	  
• Vilken	  metod/	  undervisningsmoment	  kände	  du	  var	  mest	  lärorik	  nu	  när	  du	  ser	  tillbaka	  

på	  utbildningen?	  
• Vad	  i	  traineeprogrammet	  känner	  du	  att	  du	  har	  mest	  nytta	  av	  i	  ditt	  dagliga	  arbete	  

idag?	  	  
• Fick	  ni	  några	  inlämningsuppgifter	  under	  programmets	  gång	  eller	  fanns	  det	  några	  

andra	  examinationsmoment	  som	  du	  minns?	  
• (skriftligt	  eller	  redovisa?)	  
• Hade	  ni	  något	  avslutande	  examinationsmoment	  som	  avslutning	  på	  utbildningen	  eller	  

hur	  såg	  det	  sista	  steget	  ut?	  
 

Tiden	  efter	  traineeprogrammet 

• Hur	  pass	  redo	  kände	  du	  dig	  att	  arbeta	  självständigt	  i	  din	  roll	  efter	  programmet	  var	  
avslutat?	  

• Känner	  du	  att	  ditt	  deltagande	  i	  traineeprogrammet	  underlättade	  övergången	  mellan	  
högskolestudier	  och	  arbete?	  På	  vilket	  sätt?	  

• Tror	  du	  att	  du	  hade	  kunnat	  lära	  dig	  sakerna	  på	  egen	  hand	  i	  företaget	  som	  du	  har	  fått	  
lära	  dig	  i	  traineeprogrammet?	  

• Tror	  du	  att	  du	  hade	  riskerat	  att	  gå	  miste	  om	  en	  del	  kunskap	  om	  det	  inte	  hade	  funnits	  
en	  klar	  agenda	  för	  vad	  som	  behövs	  för	  att	  kunna	  utföra	  arbetet?	  

• (Tror	  du	  att	  din	  läroperiod	  blivit	  längre	  om	  du	  hade	  fått	  lära	  dig	  samma	  kunskap	  på	  
egen	  hand?)	  

• Känner	  du	  att	  du	  fick	  den	  kunskap	  du	  behövde	  under	  programmet	  eller	  har	  du	  lärt	  
dig	  mycket	  nytt	  efter?	  

• Finns	  det	  saker	  du	  har	  lärt	  dig	  i	  efterhand	  som	  du	  inte	  hade	  kunnat	  lära	  dig	  under	  
traineeprogrammet?	  
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• Vilket	  är	  de	  viktigaste	  konkreta	  kompetenserna	  eller	  färdigheter	  som	  du	  utvecklade	  
genom	  programmet?	  Hur	  övade	  ni	  på	  dem?	  Beskriv	  något	  moment.	  	  

• Vilken	  uppfattning/idéer/tankar	  fick	  ni	  om	  era	  kommande	  arbetsuppgifter	  under	  
utbildningen?	  

• Hur	  stämmer	  de	  föreställningar	  överens	  med	  det	  du	  gör	  nu?	  
 

Undervisningsprocessen 

• Vilka	  fördelar	  känner	  du	  att	  det	  finns	  med	  att	  vara	  en	  del	  av	  en	  traineegrupp?	  
• Vilka	  nackdelar	  känner	  du	  att	  det	  kan	  finns	  med	  att	  vara	  en	  del	  av	  ett	  traineegrupp?	  	  	  
• Vilken	  typ	  av	  moment	  utfördes	  i	  traineegruppen?	  
• Vilken	  typ	  av	  moment	  fick	  du	  utföra	  enskilt?	  
• Upplever	  du	  att	  interaktionen	  med	  andra	  traineer	  har	  främjat	  ditt	  lärande?	  

 

Önskemål	  om	  utbildningen	   

• Känner	  du	  att	  traineeprogrammet	  levde	  upp	  till	  dina	  förväntningar?	  
• Om	  ja,	  var	  det	  precis	  så	  du	  hade	  tänkt	  dig?	  
• Om	  nej,	  vad	  du	  saknade	  i	  traineeprogrammet?	  
• Känner	  du	  att	  programmet	  anpassades	  efter	  dig	  som	  individ?	  (hade	  du	  inflytande)	  	  
• Känner	  du	  att	  du	  hade	  möjlighet	  att	  påverka	  din	  utbildning	  i	  programmet?	  
• Hur	  tycker	  du	  att	  samspelet	  har	  fungerat	  i	  gruppen?	  Fanns	  det	  något	  som	  kunde	  ha	  

gjorts	  annorlunda	  för	  att	  förbättra	  samspelet?	  
	   	   	    

Tiden	  efter	  traineeprogrammet 

• Vad	  fick	  dig	  att	  vilja	  stanna	  kvar	  i	  organisationen?	  
• Känner	  du	  att	  traineeprogram	  överlag	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  främja	  lärande	  och	  

inslussning	  i	  ett	  nytt	  arbete?	  
• Har	  du	  några	  övriga	  tankar	  kring	  traineeprogrammet	  som	  du	  vill	  dela	  med	  dig	  av?	  

	  

	  


