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Abstrakt 

Traineeprogram har blivit ett begrepp som används på ett vardagligt och avspänt sätt. Men det 
finns lite forskning i Sverige på området och frågan är om deltagande i traineeprogram leder 
till utveckling. Vad innebär samspel i grupp för individen? Syftet är att undersöka vad 
individerna upplever att samspel i traineeprogrammet ger i form av kompetens. 
Undersökningen är av kvalitativ karaktär med en fenomenologisk forskningsansats, där 
individernas upplevelse av fenomenet står i fokus. Resultatet bygger på en fokusgruppintervju 
och två semistrukturerade djupintervjuer, där respondenterna nu arbetar i organisationen där 
traineeprogrammet genomfördes. De analyserade intervjuutsagorna har jag tolkat utifrån 
innehållet i två läromodeller. Resultatet visar sig överensstämma med de komponenter som 
modellerna består av. Respondenterna anser att samspel i gruppen ger möjlighet till lärande, 
samt ökar möjligheten att individuellt utveckla kompetens. Den upplevda essensen av 
fenomenet visar sig som att samspel ger ökade möjligheter att lära och utveckla kompetens. 
Respondenterna resonerade kring vilka möjligheter traineeprogrammet gett, bland annat att 
samspel är en viktig faktor vid individuellt lärande. 
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Abstract 

Trainee programs have become a widely used concept which people use in a casual and 
obvious manner. But there is little Swedish research in the field. So the question for this study 
is to find out if participation in a trainee program generates workplace related competence? I 
chose to study the impact of group interaction and the significance of group interaction for the 
individual. The purpose of the study is to examine if and how individuals felt that group 
interaction enabled for increased competence. This is a qualitative study coupled with a 
phenomenological approach. The ambition is to investigate how individuals experience of the 
studied phenomenon. The result is based on one focus group interview and two semi-
structured interviews. The respondents are former trainees, now at work in the organization 
where the trainee program was first implemented. The analyzed interviews are compared with 
and interpreted against two educational models. The result turned out consistent with the 
components of the models. The trainees feel that group interaction provide opportunities for 
learning. The trainees´ individual work related competence developed significantly. The  
perceived essence of the studied trainees’ experiences proved to be that interaction provides 
increased opportunities to develop learning and competence. Opportunity is a pragmatic 
concept for approaching the trainee program as a researchable phenomenon. The respondents 
appreciated the opportunities of the trainee program in terms of opportunity for interaction, 
i.e. the major influencing factor for individual learning. 
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1. INLEDNING 
De närmsta 10-15 år kommer en generationsväxling uppstå i Sverige. 40-talisterna kommer 
att gå i pension och nya unga arbetstagare ska överta deras roller och befattningar (Skoglund 
& Skoglund, 2009). Generationsväxling och kompetensöverföring är en gammal företeelse. 
Det unika i sammanhanget är att antalet pensionsavgångar kommer att två-eller tredubblas 
inom några år. Det är då viktigt att en effektiv kompetensöverföring äger rum mellan äldre 
och yngre, bland annat för att minska kunskapsglappet. Den äldre arbetskraften har 
erfarenhetsbaserad kunskap. Den är informell, vilket gör det svårt att ersätta 40-talisterna med 
yngre förmågor. Vidare menar Skoglund och Skoglund (ibid.) att det moderna arbetslivet 
består av mycket lagarbete och samarbete där skilda kompetenser och individer samarbetar 
för att nå nya höjder och därmed förhoppningsvis lösningar på arbetsrelaterade problem. 
Nätverk, projektarbete och relationer är viktiga komponenter i det moderna arbetslivet. Det är 
viktigt att organisationerna finner effektiva lösningar på hur de yngre förmågorna ska kunna 
ersätta de äldre i framtidens organisationer. 

1.1 Bakgrund 
Ett populärt sätt att introducera ny arbetskraft på arbetsmarknaden är företagens satsningar på 
traineeprogram. Avsikten är att ”skola” in (ofta) nyexaminerade akademiker i företaget 
(Porsfelt, 2001). Erbjudande om deltagande i traineeprogram ger en öppning för unga som 
önskar en karriär på arbetsmarknaden. En fördel med programmet är att deltagarna slipper 
konkurrera med mer erfarna och kompetenta individer i den ”verkliga” världen. Kompetent är 
ett begrepp som individen kan titulera sig med efter en tid av praktiskt utförande av aktuella 
uppgifter i programmen. Kompetens får individen genom att upprepade gånger utföra en/flera 
uppgifter som slutligen resulterar i att individen kan eller behärskar någonting. I nyutbildades 
fall blir det näst intill en omöjlighet att skaffa sig erfarenhet utan att ingå i kontexten där 
relevant kompetens växer fram. Traineeprogrammet kan fungera som en bro mellan 
utbildning och arbetsliv. Programmen bildar en kontext och lärandemiljön där kompetens kan 
uppstå hos individen eller gruppen. Att individen i och med utförande av uppgifter får 
erfarenhet med tiden är många överens om. Men det är intressant att studera hur samspelet 
mellan individerna i traineegrupperna ser ut liksom att studera om samspelet leder till ökad 
individuell kompetens. 

1.2 Problem, syfte och frågeställningar 
I denna undersökning är det både samspelet i gruppen och det individuella lärandet som är 
aktuellt. Intentionen är att studera hur samspelet i gruppen leder till individuell kompetens. 
Det är intressant att studera samspel bland traineer i grupp, hur samspelet påverkar 
individernas lärande och om samspel leder till kompetens. Det är pedagogiskt intressant att 
betrakta samspel som ett redskap för stöd till lärande. Studier av stöd till lärande nyanserar 
resultatet, förutsatt att man kan beskriva eventuell kompetens som individen anser att får 
genom gruppens påverkan på individuellt lärande. 
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Syfte 
Syftet är att beskriva och öka förståelsen för vad individerna upplever att samspelet i 
traineeprogrammet leder till. 

Frågeställningar 
Mer specifikt uttryckt: Hur upplever individerna att samspelet i gruppen leder till utvecklande 
av kompetens/kompetenser hos individen? Vad upplever individerna att samspelet i gruppen 
leder till för kompetenser? 

1.3 Begreppsförklaring 
Begrepp som är centrala för denna undersökning är av den karaktär att det finns en mängd 
olika definitioner. Här följer några centrala begreppsdefinitioner och förklaringar.  

Trainee: Ett ord/roll som många nickar medgivande till när de hör, men som kan vara nog så 
komplicerad att ge en konkret definition. Nedan följder den definiering som används i denna 
undersökning. Trainee [treini:´] (engelska), nyanställd tjänsteman, t.ex. nyutexaminerad 
civilingenjör eller civilekonom som genomgår intern utbildning med sikte på framtida chefs- 
eller specialistjobb inom ett företag. (NE, 2013). 

Lärande: Ett sätt att se på lärande kan enligt Ohlsson & Stedt (2003) vara lärande som en 
process där förändring av sitt tänkande och handlande äger rum, vilket i sin tur leder till ny 
kunskap och kompetens. Lärande kommer till uttryck genom en förändring av såväl förståelse 
som att utföra handlingen. Därmed är lärande kopplat till ett innehåll och är inte enbart en 
struktur och form. Utan en förståelse av något och ett handlande i relation till något, uppgiften 
som individen utför. Lärande kan också hänvisa till de resultat som framkommer ur 
läroprocesserna hos individen. Lärande är då allt man lärt sig (Illeris, 2007). Dessa 
begreppsförklaringar är båda relevanta i denna studie då det handlar om lärande som resultat 
av en läroprocess, som leder till en förändring i förståelse men också i att utföra handlingen. I 
tillägg till detta kommer även lärande i samspel att behandlas. Det är samspelsprocessen 
mellan individen och dennes sociala omgivning som direkt eller indirekt är en förutsättning 
för att en läroprocess ska äga rum (ibid.). 

Kompetens: Det finns en rad definitioner av kompetensbegreppet. I denna studie kommer jag 
att relatera till Jørgenssen (1999). 

Kompetensbegreppet hänvisar (…) till att en person är kvalificerad i en vidare mening. 
Det handlar inte bara om att personen behärskar ett yrkes – eller ämnesområde, utan 
också om att personen kan tillämpa denna ämneskunskap. Och mer än så: tillämpa den i 
förhållande till de krav som ligger i en situation som till på köpet är osäker och 
oförutsägbar. I kompetensbegreppet ingår därmed även personens bedömningar och 
attityder – och förmågan att dra nytta av sina personliga förutsättningar. (Jørgenssen, 
1994, Sid. 4).  

Motiveringen till valet av denna definition är att det beskriver kompetens som ett 
helhetsbegrepp. Att vara kompetent eller att utveckla kompetens/kompetenser innebär att allt 
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som krävs för att lösa en specifik situation i en specifik kontext inkluderas. I denna studie är 
jag intresserad att se på individernas upplevda kompetens inom det studerade 
traineeprogrammet. 

2. TIDIGARE FORSKNING 
Det finns en begränsad tradition att bedriva forskning på samspel mellan traineer och utfall i 
form av kompetens. Det finns trots allt några relevanta studier som berör området. Relevansen 
består i att de behandlar gruppinteraktion, gruppsammansättning, inre motivation och 
relationell kompetens. I tillägg till dessa studier tar jag upp samspelet som påverkansfaktor för 
individens lärande. 

Människan är i mental mening en varelse med sociala behov. Hennes psykiska funktioner kan 
endast utvecklas i sociala situationer, i sociala rum (Illeris, 2007). Därav är både den 
samhälleliga och den sociala dimensionen de viktiga ramverk när vi talar om människan och 
lärande. I denna studie ligger dock fokus på den sociala dimensionen, lärande i samspel med 
individer. Desto mer aktiv en individ är i att arbeta med sitt eget lärande och i gruppen, desto 
större är möjligheten till tillfredsställande lärande. Möjligheten att individen lär sig något 
väsentligt, att kunskapen består under en längre tid och att kunskapen kan användas på 
relevant sätt i relevanta sammanhang ökar i och med ett aktivt deltagande i processen. 
Lärande kan vara en individuell process och det är svårt att tala om något annat lärande än den 
bestående förändringen hos individen. Dock anser Illeris (ibid.) att lärande är mer komplext 
än att det går att urskilja vad som lärs individuellt och vad som lärs i samspel. Illeris 
framhäver samtidigt att det kan vara viktigt att reflektera över fenomenet. Men att samspelet 
har yttersta påverkan på vad individen lär sig är uppenbart menar författaren (ibid.). Jag har 
valt att se på bestående förändringar hos individen i form av kompetens, men för att nå fram 
till denna eventuella förändring har jag valt att se på samspelets påverkan på individens 
lärande. Samspelet har således en stor påverkan, och Illeris (ibid.) tar upp en rad former för 
hur individen lär sig genom samspel. Det finns fyra samspelsformer som är relevanta för min 
undersökning men det finns ett o ändligt antal variationsmöjligheter när det kommer till 
lärande och samspel i andra miljöer och sammanhang. Den första punkten som är viktigt i 
förhållande till denna studie är upplevelse: där den lärande är mottagare men också aktiv för 
att samspelet ska bli meningsfullt. Nästa punkt Imitation innebär att individen försöker att 
efterlikna eller härma en annan person för att på så sätt lära sig. Nummer tre benämns 
verksamhet då individen söker upp en målinriktad aktivitet som denne tror sig ha användning 
för i ett visst sammanhang. Den sista punkten är deltagande som Illeris (ibid.) beskriver som 
den vanligaste samspelsformen. Individen ingår i en gemensam aktivitet tillsammans med 
andra i ett ”praxiskollektiv”. Samtliga punkter är av lika stor vikt och resultatet kommer att 
diskuteras i förhållande till punkterna för att se överensstämmelsen dem emellan. 

Porsfelt (2001) har skrivit en avhandling med avsikt att öka förståelsen samt att försöka 
beskriva socialisationsprocessen och identitetsutvecklingen i traineeprogrammets kontext. 
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Detta i samband med transitionsprocessen. Han såg på hur individer byte status från student 
till chef genom informellt och formellt lärande. Han menar att traineeprogram kan 
kännetecknas som just detta, transitionsprocesser där individen/individerna sociala identiteter 
såväl som deras individuella identiteter förväntas utvecklas och förändras (ibid.). Han menar 
att så är fallet i det traineeprogram han studerat och sätter individen i relation till 
socialisationsprocessen och dess innebörd för individens byte från student till chef. Intressant 
blir att se till Porsfelts (ibid.) resultat av interaktionen i traineegruppen, där han presenterar ett 
resultat där deltagarna använder sig av sina personliga erfarenheter i liten utsträckning. Istället 
pekar han på ett situationsbaserat fokus, där gruppens gemensamma historia i organisationen 
utgjorde referenspunkten för förädling och värdering av omgivningen. Tilläggas bör att det 
dock skedde med inslag av individuella erfarenheter. En aspekt att se till i min undersökning 
är hur traineerna arbetade mycket utanför den fysiska gruppen. Dvs att de inte alltid var en 
enad grupp utan befann sig på olika platser i Sverige och ibland i världen, vilket Porsfeldt 
menade påverkade socialisationsprocessen. Då traineerna eventuellt hade chefsroller att vänta 
blev det ett ensamt arbete under traineeperioden (ibid.). Studien kommer att komplettera 
Porsfelt (ibid.) genom att se hur respondenterna upplever att det påverkar samspelet att arbeta 
utanför den fysiska gruppen. 

Jeffcutt (1996) har undersökt ett traineeprogram där han sett på vikten av gruppens 
utformning för den individuella vinsten. Han beskriver hur individerna äntrat traineeprogram i 
en tid i livet då hon/han är mycket identitetsmässigt formbar. Traineeprogrammet kan då 
”skola” in organisationskulturen och bana väg för skapandet av identiteten hos individen. 
Även hos Jeffcut (1996) är transitionsprocessen av stor vikt och han betonar flertalet gånger 
gruppens relevans för individens utveckling. Gruppen har stor påverkan på denna 
transitionsprocess då samtliga formar varandra på ett sätt som är svårt att frångå. Därav är 
gruppsammansättningen i ett traineeprogram viktigt i förhållande till resultatet av 
identitetsskapandet. Detta bidrag blir intressant att se till i denna undersökning då intentionen 
är att se till samspelet i gruppen och hur det påverkar individen och dennes lärande. Forskaren 
har intentioner till att komplettera Jeffcut (ibid.) genom att se hur gruppens påverkan är 
positiv eller negativ i den bemärkelsen att individen känner att hon/han har lärt sig genom 
samspelet i gruppen. 

Farbrot (2011) menar att det finns få studier som sett på effekten av ett traineeprogram och 
och att traineekontexten i sig inte utgör några mirakel. Farbrot (2011) hänvisar till Dysvik, 
Kuvaas & Buchs (2010) studie på traineeprogram i tre norska organisationer, där resultatet 
visar att det inte fanns något direkt sammanhang mellan individens upplevelse av 
traineeprogrammet och dess arbetsprestation. Resultatet visade istället att det var individens 
inre motivation som var avhängig för arbetsprestationen, och att det är motivation för arbetet 
som bör vara avgörande i rekryteringen av traineer (ibid.). Intentionen är att denna studie ska 
komplettera genom att styrka alternativt ge en annan infallsvinkel på relevansen av motivation 
hos individen för ett lyckat traineeprogram. 
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3. TEORI 
Lärande kan vara en individuell process där individen erhåller kunskap genom att ingå i 
situationer där denne lär sig (Illeris, 2007). Dock pågår lärande inte enbart i den enskilda 
individen, ”Tvärtom är lärandet alltid inbäddat i sociala och samhälleliga sammanhang 
(Illeris, 2007, S. 33)”. Författaren beskriver olika sätt att se på lärande. Först talar han om 
resultatet av läroprocesser hos den enskilde med fokus på förändringen som äger rum, 
individuellt lärande. Sedan hänvisar han till en individuell läroprocess, psykiska processer 
som vanligtvis behandlas i psykologi. Nästa aspekt är en direkt eller indirekt förutsättning för 
att de båda ovanstående punkterna, samspelsprocesser. Samspelsprocesser avser samspel 
mellan individen och dennes materiella och sociala omgivning. Slutligen tar Illeris upp 
lärande och lärandeprocesser är liktydigt med undervisning. Detta är inadekvat menar Illeris 
fortsättningsvis, då lärande kan ske på många olika sätt. Lärande är ett komplext begrepp. Det 
viktiga i sökandet efter kärnan i lärande är att se till begreppets komplexitet. ”Lärande är 
inget som försiggår enbart inom den enskilda individen (Illeris, 2007, S.33)” istället förhåller 
det sig tvärtom, lärande är alltid inbäddat i samhälleliga och sociala sammanhang. Det betyder 
att det är samhällets behov och struktur som sätter ramarna för vad som individerna lär. 
Samtidigt sätter de sociala ramarna möjligheterna/begränsningarna för vad individen kan lära. 
Omgivningen är en påverkansfaktor för individens lärande, och det är kontexten som ger 
dessa möjligheter/begränsningar (ibid.). 

3.1 Lärandets tre dimensioner 
Illeris (2007) har utarbetat en modell över lärandets tre dimensioner, och menar att samtliga 
av dem är involverade i allt lärande. Han menar att hänsyn måste tas till dem alla för att på så 
sätt kunna uppnå tillfredsställande förståelse och/eller analys av en lärosituation/läroförlopp. 
Innehållsdimensionen och drivkraftsdimensionen utgör den individuella tillägnelseprocessen 
medan den nedersta dimensionen, samspel, är kopplat till de sociala och samhälleliga 
aspekterna av lärande. Samt bör en förklaring ges till den omringande cirkeln som står för det 
yttre samhälleliga sammanhanget som lärande alltid är en del av. 

                     

               SAMHÄLLE 

        INNEHÅLL         DRIVKRAFT 

 

 

 

                    SAMSPEL  

 

Figur 1. Lärandets tre dimensioner (Illeris, 2007). Egen illustration. 
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Innehållsdimensionen (content) kopplar Illeris (2007) till den kognitiva förmågan, men utökar 
den i och med ”namnbytet” till att inkludera allt som lärs. Förståelse, kunskap och färdigheter 
är de signal-ord som används i denna dimension (ibid.). Här utvecklas insikt hos den lärande 
samt förståelse och kapacitet – det som den lärande vet, kan och förstår. Vi skapar mening, en 
sammanhängande förståelse för tillvarons förhållande, vi lär oss hantera livets praktiska 
utmaningar och utvecklar vår funktionalitet. De är det som inkluderas i innehållsdimensionen 
som vi vanligtvis talar om när vi i vardagen talar om lärande (ibid.). Drivkraftsdimensionen 
(incentive) innefattar det känslomässiga men med tillägg av motivation och vilja. Här är 
signalorden motivation, känslor och vilja. För att lära krävs en mobilisering av mental energi 
för att bevara vår mentala och kroppsliga balans (ibid.). Vid osäkerhet, otillfredsställelse 
och/eller nyfikenhet söker vi ny kunskap för att öka vår förståelse och på så sätt våra 
färdigheter för att ständigt uppnå denna balans. Det sker en utveckling av Till sist har vi 
samspelsdimensionen (interaction) som inkluderar individens samspel med den sociala och 
materiella omgivningen. Dimensionen verkar på två nivåer, den sociala nivån där exempelvis 
arbetsgruppen utgör samspelssituationen. Samt den övergripande samhälleliga nivån, vilken 
sätter premisser för samspelet. Handling, kommunikation och samarbete är orden som präglar 
denna dimension mest, detta då samtliga av dem är relevanta i vårt utbyte av och vår relation 
med omvärlden. Dessutom främjar de integreringen av individen i omvärlden, sociala 
sammanhang och gemenskaper (ibid.). Samspelsdimensionen bidrar därmed till individens 
socialisation, närmare förklarat, människans förmåga att fungera i sociala situationer i 
samhället. De två först beskrivna dimensionerna är de som formar individen individuellt, dock 
formas individen av den sistnämnda i lika hög utsträckning har resultat visat (ibid.). Dessa tre 
verkar ofta samtidigt och det är svårt att urskilja dem, dock anser Illeris att det är av relevans 
att se dem var för sig för att skapa förståelse för dem. 

Mening, Bemästrande  Psykisk balans 

 FUNKTIONALITET  SENSITIVITET 

 

           SAMHÄLLE 

 INNEHÅLL        DRIVKRAFT 
                       
 
                  

 

 

 

                 SAMSPEL 
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                SOCIALITET 

                

SAMMSPELMS
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Figur 2. Lärande som kompetensutveckling. (Illeris, 2007. Egen illustration. 

Figur 2 är nu kompletterad med de nyckelord Illeris (ibid.) använt i samband med de olika 
dimensionerna som presenteras ovan. Nyckelorden karaktäriseras dels av vad vi eftersträvar 
med lärande i de olika dimensionerna, men också vad vi utvecklar på ett generellt plan vilket 
de kursiverade orden står för. ”Triangeln blir därmed en figur som visar bredden och 
mångsidigheten i vårt lärande, vilket gör att den också motsvarar det moderna samhällets 
krav på lärande som kompetensutveckling. (Illeris, 2007, S. 45). 

Kompetens som begrepp har med tiden kommit att ersätta kvalifikationsbegreppet och allmän 
kvalificering (ibid.). Kompetens handlar om ett helhetsinriktad lärande. Det inkluderar allt 
som krävs för att individen/gruppen ska kunna lösa en situation eller en uppgift i ett visst 
sammanhang. Medan kvalifikationer härstammar ur krav på specifika kunskaper och 
färdigheter så bygger kompetens på helhetsförståelsen. Utgångspunkten blir den 
individ/grupp/organisation som krävs för att lösa en uppgift eller uppfylla ett jobb och därefter 
specificeras olika kvalifikationer som är nödvändiga. Illeris (ibid.) menar att kompetens i sin 
yttersta konsekvens handlar om hur en individ/grupp/organisation kan hantera en viktigt men 
ofta oförutsägbar och oförutsedd problemsituation. Detta blir aktuellt då den moderna 
utvecklingen hela tiden bjuder på nya och okända problemsituationer. Det finns en rad olika 
definitioner på kompetensbegreppet men författaren (ibid.) menar att det kan vara av vikt att 
bevara en bred helhetsförståelse av kompetens. Detta då man på så sätt anger att det finns en 
koppling, ett släktskap med läroförståelsen. Det blir då möjligt att ta ett grepp på förståelsen, 
behandling av lärande som process och på kompetensen som figur 2 ovan visar på. 
Kompetens är således en kombination av funktionalitet, sensitivitet och socialitet. Mer 
konkret kan sägas att kompetensutveckling kan främjas i lärandemiljöer och i sammanhang 
där relevanta erfarenheter aktualiseras samt där samspelet spelar en stor roll. Reflektion och 
perspektivisering är ytterligare två komponenter som främjar kompetensutveckling. 
Kompetens skapas genom en ständig växelverkan mellan det individuella och det sociala 
planet, inom ramen för en gemenskap. Kompetens erbjuder således ett helhetsresultat av 
lärande. 

Illeris (2007) lärande - och kompetensutvecklingsmodell är en intressant teori att se på i 
förhållande till resultatet. Detta för att studien syftar att undersöka hur individerna i den 
aktuella undersökningsmiljön upplever att samspelet i gruppen leder till individuellt lärande 
och utvecklande av kompetenser. Genom att tolka resultatet i förhållande till 
lärandekomponenterna som är beskrivna i figur 1 och figur 2 kan utrönas om det är ett lärande 
som sker i traineeprogrammet och om detta överensstämmer med Illeris (ibid.) syn på 
lärandeprocessen. Samt kan resultatet i förhållande till kompetensbegreppet ge indikationer på 
om det är kompetens som utvecklas genom samspel som lärandestöd till individens lärande i 
traineeprogrammet. Då det i denna studie är individens lärande som står i centrum, om än med 
samspelet som påverkansfaktor, kan en komplettering till Illeris (ibid.) lärande – och 
kompetensmodell vara av relevans. Kolbs lärocirkel (1984) kan utgöra detta komplement med 
motivering att det är den individuella aspekten som fokuseras hos Kolb. Kolb menar att 
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lärande som helhet är ett rent individuellt fenomen, medan Illeris (2007) menar att lärande 
som helhet är en samspelsmässig process.  

3.2 Lärandets cirkel 
Kolb (1984) har utvecklat en modell för lärande som är inspirerad av tre stora tänkare inom 
området lärande. Piaget, Dewey och Lewin har samtliga tre olika perspektiv på lärande, här 
har de tre tänkarnas grunddrag i perspektiven omvandlats till tre modeller av Kolb (ibid.). Det 
han då kommer fram till är att samtliga uppfattar lärande som en process som består av olika 
stadier, närmare bestämt fyra olika stadier vilka tillsammans formar den lärocirkel som visas 
nedan. Det är konkret upplevelse, Reflekterande observation, Abstrakt begreppsbildning och 
Aktivt experimenterande (ibid.). 

                  

Figur 3. Kolbs lärocirkel (Kolb, 1984). 

Kolb (ibid.) har i figur 3 gjort en viktig sammanställning i förhållande till att han 
sammanställer tre perspektiv som det annars hade krävts tre olika resonemang och 
förklaringar till (ibid.). Hos Lewin hämtar han det praktiska förloppet som ingår i hans modell 
för aktionsforskning, lärande och utveckling. Dewey bidrar i denna modell med sina 
beskrivningar kring lärandets omvandling av konkreta impulser, känslor och lusten att 
genomföra handlingar som känns meningsfulla. Sista står Piaget för; ordningsföljden i det 
läromönster som ingår i dennes teori om de olika stadierna (ibid.). Tilläggas bör Illeris (2007) 
reflektion om att det inte finns någonting som säger att bidragen från de tre tänkarna är det 
centrala i deras läroteorier. Trots detta är Kolbs cirkel ett bidrag i form av att det bidrar till en 
parallellitet av tre annars mycket olika teoretiska perspektiv. Kolb (1984) beskriver de fyra 
stegen som följande: 1. Konkret upplevelse: här-och-nu upplevelsen som är central för 
lärande; 2. Reflekterande observation: det som lärs, erfarenheten studeras och genom 
reflektion skapas då en djupare förståelse för erfarenheten; 3. Abstrakt begreppsbildning: 
ovanstående reflektioner leder till ny begreppsbildning och generaliserbarhet; 4. Aktivt 
experimenterande: här praktiseras den djupare förståelsen i nya situationer. Ny sätt att handla 
på och lösa problem på prövas. Relevansen för denna undersökning grundas i hur de fyra 
olika stegen leder till en läroprocess, om detta är fallet för individerna i denna studie. 
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Genom att vända sig till båda författarna ovan hoppas jag ta ett helhetsgrepp på lärande som 
process. Både ur en individuell aspekt såväl som samspelsprocessen. Genom att tolka 
resultatet i förhållande till lärandedimensionerna, kompetens som helhetsbegrepp och 
lärocirkeln finns förhoppningar om att en viss klarhet kan bringas i förhållande till 
frågetecken om lärande och kompetens i ett traineeprogram. 

4. METOD 
Valet föll på den kvalitativa metoden, detta då den fokuserar på hur individen tolkar och 
formar verkligheten (Backman, 2008). Jag vill se på individens upplevelse av det studerade 
fenomenet. Backman (ibid.) menar att instrumentet är människan, och ofta människan i 
interaktion med andra människor. I denna forskning vill jag se på människan som 
meningsskapande och integrerande varelse. I denna undersökning har jag valt att ta fasta på 
just begreppet upplevelse och meningsskapande. Då kan fenomenologin utgöra en lämplig 
forskningsansats, där vikten ligger på samspelet i gruppen som ett stöd till individens lärande. 
Motiveringen till valet av fenomenologi i uppsatsen hänvisar jag till den idé som genomsyrar 
hela den fenomenologiska ansatsen: att se till fenomenet och beskriva det som visar sig. Att 
gå till sakerna själva och beskriva det som erfaras (Husserl, 1913/2004). Fenomenologin vill 
tydliggöra det givna, det vi redan vet men som vi inte tänker på. Det handlar om att gå bakom 
fenomenet och ställa sig frågan hur istället för vad. Samspel kan ge lärande, vilket är frågan 
på vad. Men fenomenologin vill svara på hur samspel kan leda till individens lärande. Husserl 
menade att fenomenologin skulle fungerar som en vetenskap som alla andra vetenskaper 
vilade på. Med detta menade han att först måste fenomenets essens uppdagas, sedan kan 
vidare studier föras (ibid.). Genom att söka essensen i samspelet som påverkansfaktor för det 
individens lärande kan vidare studier göras på vad det innebär och hur det kan användas. 

4.1 Fenomenologi 
Inom fenomenologin är det upplevelsen av strukturen (essensen) hos en grupp med individer 
som vi söker kunskap om. Fenomen som kan studeras kan vara en känsla men också en 
erfarenhet hos den aktuella gruppen (Hartman, 2004). Kunskapsintresset i denna studie är hur 
individerna upplever samspelet som påverkansfaktor för sitt individuella lärande. En 
fenomenologisk studie ska inkludera vissa kunskapsintressen där två av kriterierna är att 
kunskapsintresset ska vara fenomenorienterat (Fejes & Thornberg, 2009). Fenomenet i denna 
studie var upplevelsen samspelet som påverkansfaktor för sitt eget lärande. Det andra kriteriet 
innebär att kunskapsintresset ska vara riktat mot det som är värt att veta i den upplevelse som 
studeras (ibid.). Fenomenologin utvecklades vidare i två grenar, den tolkande och den 
deskriptiva (Giorgi, 1997 & Giorgi & Giorgi, 2008). I denna undersökning styrde det 
deskriptiva förhållningssättet där tre steg blev utgångspunkten; reduktion, beskrivning och 
essensen. 
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Figur 4. Modell av deskriptiv fenomenologi, inspirerad av Giorgi, 1997 och Giorgi & Giorgi, 2008. 

Det första steget, reduktion innebär att forskaren aktivt ska arbeta med att lägga sina egna 
förkunskaper, erfarenheter och värderingar åt sidan när det aktuella fenomenet studeras. 
Beskrivning betyder att fenomenet ska beskrivas som det uppenbarar sig och inga tolkande 
eller förklarande inslag ska tillkomma. Essensen innebär att kärnan i fenomenet ska finnas, 
fenomenets faktiska essens (ibid.). 

4.2 Undersökningsmiljön 
Traineeprogrammet som undersöktes i denna uppsats är verksamt inom livsmedelsbranschen. 
Företaget har haft traineeprogram till och från i cirka 30 år, men i den form det nu ser ut är det 
två kullar traineer som har genomfört perioden.  Det första traineeprogrammet startade år 
2007 och det andra år 2010, båda tillfällena har inneburit att fem stycken traineer har blivit 
antagna åt gången. Programmet pågår i 18 månader och är uppdelat i olika delar, där 
traineerna under det första halvåret genomgår en gemensam introduktion till organisationens 
samtliga processer. De har även praktik inom flera yrkesområden, tillexempel i produktionen, 
i säljkåren och i intransporten. Förhoppningen är att under dessa sex månader ska traineerna 
utveckla en övergripande helhetsförståelse för organisationen och således också växa in i 
företagskulturen. Under det andra halvåret inriktar sig traineerna och placeras då inom någon 
av organisationens processer som tillexempel HR, ekonomi, marknad med flera. Vilket då 
innebär att traineerna ”skolas” in på olika områden och traineeprogrammet tar då en lite annan 
form, nu blir kunskapen och lärandet mer specifikt riktad till de aktuella rollerna. Parallellt 
med ovan beskrivna processer under traineeperioden kommer traineerna även att ha en rad 
utbildningar inom bland annat ledarskapsområdet, retorik och förhandling med flera. Samt en 
mentor som är verksam inom organisationen, mentorns roll är att vara behjälplig med 
kontaktnät, ”bollplank” och att se till din utveckling inom organisationen. Traineerna i detta 
traineeprogram blir rekryterade efter en tilltänkt roll, med innebörd att de fem traineerna inte 
konkurrerar om samma tjänst efter avslutad period. 

4.3 Metod för att samla in data 
Först skickades ett mail till ansvarig för traineeprogrammet, genom ansvarig fick jag 
kontaktuppgifter till fem före detta traineer. Urvalet var strategiskt då det var en speciell 
grupp i samhället som var aktuella (Hartman, 2004). Jag skickade ett informationsbrev till 
dem angående vem jag var, vart jag studera och varför jag kontaktade dem. Tillsammans kom 
vi överens om plats, datum och tid. Valet föll på att först genomföra en semistrukturerad 
(ibid.) fokusgruppintervju med ett antal öppna frågor (se bilaga 1). Min förhoppning var att 
skapa ett öppet samtal som skulle leda till ökad förståelse för respondenternas upplevelse av 
det studerade fenomenet. Efter fokusgruppintervjun genomfördes två djupintervjuer på ca 40-
60 minuter. Detta för att gå djupare in på det studerade fenomenet. Till detta skapades en ny 
intervjuguide med ett antal öppna frågor (se bilaga 2). Med samråd från respondenterna 
spelades samtliga intervjuer in. Inspelning var önskvärd från forskarens sida då det underlättar 
att kunna lyssna igenom materialet flera gånger för att på så sätt försöka nå bakom orden och 
meningarna för att finna essensen i fenomenet. 
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Respondenter 
Samtliga var delaktiga i fokusgruppintervjun. Därefter genomfördes intervjuer med två av 
deltagarna, IP 1 och IP 2. Nedan följer en kort beskrivning av intervjuobjekten, med 
anledning att visa variationen hos deltagarna. 

IP 1: Kvinna, Human Resource; IP 2: Man, Central Försäljning; IP 3: Man, Marknad. 

Från början fanns det fem aktuella individer. Därefter blev det ett bortfall på två stycken då 
dessa inte kunde närvara i fokusgruppintervjun samtidigt som de övriga tre på grund av 
tidsbrist och arbetsbelastning. Valet föll på att genomföra intervjuerna under den tidpunkt som 
flest antal av de tillfrågade kunde närvara.  

4.4 Metod för att analysera data 
Efter att alla intervjuer var genomförda lyssnade jag igenom varje inspelning en gång, efter 
det började jag arbetet med att transkribera intervjuerna. På grund av att jag ville försöka 
motverka att agera olika beroende på hur långt gången jag var i intervjuarbetet transkriberades 
inget material innan alla intervjuer var genomförda. Dock bör tilläggas att det är svårt att 
undvika att den första intervjun blir exakt densamma som den sista då information och 
upplevelser som framkommer ur intervjuerna med största sannolikhet färgar beskaffenheten 
på de kommande. Efter samtliga transkriberingar var genomförda och nedskrivna började 
arbetet med att analysera utkomsten och finna mening och betydelse i ordet, där kom även det 
under intervjun nedskrivna orden att spela en relevant roll (Hartman, 2004). 

Analysen av materialet grundar sig på Amedeo Girogi´s fem steg, där syftet är att försöka 
finna och fastställa essensen i den studerande upplevelsen (Fejes & Thornberg, 2009). I denna 
undersökning var jag intresserad av de före detta traineernas gemensamma upplevelse på 
samspelet som en påverkansfaktor för lärande i traineeprogrammet. I steg ett till steg fyra i 
analysprocessen hanterades respektive intervjuutsagor var för sig. Detta för att materialet 
skulle ses på oberoende av varandra. Det var först i steg fem som intervjuernas sattes i 
relation till varandra och det var först då fenomenets essens kunde visa sig (ibid.). 

Steg 1 Bestämning av helhetsbetydelsen 
Först skedde en översiktlig genomgång av allt material för att på så sätt bilda sig en 
uppfattning om helheten av den insamlade datan. Det ställdes i detta skede två krav på texten, 
den skulle vara begriplig och fokuserad. Begriplig ur den aspekt att texten kunde förstås samt 
fokuserad ur den aspekt att texten skulle behandla det studerade fenomenet (ibid.). I detta fall 
kunde samtliga tre intervjuer användas. 

Steg 2 Avgränsning av meningsbärande enheter 
Texten skulle nu brytas ned i meningsbärande enheter, vilka utgjordes av en hel mening 
alternativt av en del av en mening. Kravet var att varje meningsenhet skulle belysa någon ny 
aspekt av det aktuella fenomenet. Enheterna skulle brytas ned efter ett antal kriterier (Georgi, 
1985). I detta fall valde jag att använda mina frågeställningar som kriterier. Dessa var: Hur 



 

 15 

leder samspelet i gruppen till utvecklande av kompetens/kompetenser hos individen? Vad 
leder i så fall samspelet i gruppen till för kompetenser? 

Nedan följer ett exempel på steg två. 

Siffrorna står för meningsbärande enheter. 
Indelning:1. Vi hade en gemensam bas och vi kunde 2. dra nytta av varandra, vi kunde också 
3. utbyta erfarenheter. 

Sammanställning: 1. Gruppen har en gemensam bas, 2. Den gemensamma basen gjorde att 
de kunde dra nytta av varandra, 3. Gruppen kunde utbyta erfarenheter med varandra. 

Steg 3 Transformeringar av vardagliga beskrivningar 
I detta steg relateras meningsenheterna till varandra och syftet var att reflektera över 
enheterna. Nu skulle både det uttalade (direkt, explicita) och det outtalade (indirekt, implicita) 
klargöras. En transformation skedde nu av de meningsbärande enheterna och de skulle bli 
abstrakta (Fejes & Thornberg, 2009.). Forskaren ställde sig nu frågan: säger denna mening 
någonting i förhållande till fenomenet? 

Exempel på explicit mening: Observerandet var en väldigt bra metod. 

Exempel på en implicit mening som behöver förklaras: IP menar att det ramlar ner 
pusselbitar vecka efter vecka. 

Pusselbitarna IP talar om är information som kommer med tiden som gör att IP förstår mer 
och mer och kan delta mer och mer i konversationer på exempelvis möten. 

Transformering av implicit mening: 
IP upplever att tiden ger möjlighet till att lära sig och att programmet ger möjlighet för IP att 
använda sig av de olika pusselbitarna. 

Steg 4. Framställning av fenomenets situerade struktur 
Forskaren söker här efter det centrala mönstret i intervjuutsagorna. Meningsenheterna sorteras 
och sådant som återupprepas tas bort samt det som anses irrelevant i sökandet efter essensen i 
fenomenet. Samt sammanfogas de enheter som liknar varandra (ibid.). 

Meningsbärande enheter i en av intervjuutsagorna: 

1. Jag vet inte vart IP 1 kommer att befinna sig om 10 år men han är fortfarande min kontakt. 
2. Det gick mycket, mycket snabbare att jobba än för folk som varit här ett par år redan 
eftersom du kände till personer överallt. 

 
Sammanfogade enheter = Nätverk 
Den gemensamma nämnaren för de båda enheterna blev kategoriserad som nätverk. 
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Steg 5. Framställning av fenomenets generella struktur 
Analysprocessen har nu kommit till den del där forskaren skulle identifiera de teman som var 
centrala från varje intervjuutsaga. De teman som var invariata utgör fenomenets essens, alltså 
de teman som inte skiljer sig från respektive situerad struktur. Det invariata temat utgörs av de 
beskrivningar som intervjuerna har gemensamt kring fenomenet (Fejes & Thornberg, 2009). I 
detta fall var möjlighet/möjligheter den gemensamma nämnaren. 

Intervju 1   Intervju 2   Intervju 3 
1. Möjlighet                       1. Möjlighet  1. Möjlighet 
2. Fick tid att                        2. Att fråga mycket 2. Ställa ”dumma” 
verkligen lära sig.      frågor.  
3. Praktisera  sin kunskap                      3. Att få se helheten 3. Diskutera   

Fenomenets generella essens framstod som möjlighet. Vilket kommer att presenteras i 
resultatdelen som följer. Den upplevda generella essensen utgrenar sig i en rad underfenomen 
som samtliga i tur och ordningar har lett fram till den övergripande essensen av fenomenet 
lärande. Valet föll på att presentera dem i en konstitution då det (förhoppningsvis) ger en 
tydlig bild över hur strukturen har byggts upp och underifrån, för att tillslut nå toppen där den 
generella essensen återfinns. En konstitution kan liknas vid en karta och/eller en 
innehållsförteckning (Bjurwill, 1995), vilket jag har tagit fasta på i presentationsordningen av 
fenomen. Innehållsförteckningen blir synonymt med ordningsföljden av presentationen av 
fenomen, och kartan står för visualiseringen av tankeverksamheten i form av en ”mindmap”. 

Inom fenomenologin anses intervjuutsagor bestå av information som redan är tolkad. 
Utsagorna är individens tolkning av fenomenet (Hartman, 2004). Intervjuaren måste vara 
öppen för respondenternas upplevelse och tolkning av fenomenet (Kvale, 1997). Forskarens 
jobb blir att finna essensen som genomsyrar hela fenomenet, att se bakom texten (ibid.). 
Traineerna blir källan till ”sanningen” och samspelet som lärandestöd utgör fenomenet. Då 
kompetens och lärande är besläktade med varandra utgick jag från två existerande modeller av 
lärande när jag tolkade resultatet. Illeris (2007) lärandemodell och Kolbs (1984) lärocirkel. 
Detta för att se om de båda forskarnas lärandekomponenter gick att applicera på 
traineeprogrammets kontext. Jag såg till de respektive komponenterna och jämförde med 
respondenternas intervjuutsagor. 

4.5 Metoddiskussion 
I en undersökning av denna storlek önskar man ofta att det fanns mer tid och mer utrymme, 
mer tid för insamling av data och mer utrymme för att skriva. Det fanns önskningar från min 
sida att göra fler intervjuer, kanske ur en komparativ aspekt. För att söka svar på de aktuella 
frågorna anser jag dock att en fokusgruppintervju och två djupintervjuer gav mig svar. Det 
hade varit svårt att genomföra observationer då respondenterna inte längre är traineer, om det 
än är önskvärt i en fenomenologisk studie. I den bästa av världar hade man naturligtvis fått 
skriva hur mycket man önskade, redigera texten till dess att jag som forskare skulle känna mig 
helt nöjd. Nu tror jag inte på den bästa av världar ur den aspekt, utan anser att 
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begränsningarna tvingar till beslutsfattande och ställningstaganden som är nödvändiga för ett 
uppsatsarbete. Så ur ett verklighetsperspektiv har jag gjort det jag kan och hoppas att det är till 
god läsning och att det kan fungerar som ett bidrag till en alltför tunn forskning på området 
traineeprogram och den påverkansfaktor samspelet i gruppen utgör för individens lärande. 

En fenomenologisk diskussion 
I en fenomenologisk undersökning är forskarens förförståelse av ämnet viktig. Forskaren ska 
därför redogöra för sin förförståelse och på så sätt kan denne bli mer öppen för upplevelsen 
som studeras. Att sätta sina tidigare erfarenheter och kunskaper åt sidan för att hänge sig åt 
fenomenet är svårt, mer eller mindre omöjligt. Men det skapar större möjligheter genom 
reflekterande över sin egen roll i kontexten. Min tidigare förståelse räcker sig såvida till att 
jag vet ungefär hur ett traineeprogram kan vara uppbyggt. Att det är vanligt med praktik på de 
olika områdena för att traineen ska skapa en helhetsförståelse för organisationen. Många 
organisationer rekryterar traineer med förhoppning om att se dem på framtida ledande poster 
inom organisationen. Det är i många fall dock inget krav att traineen efter avslutad period 
måste stanna inom organisationen, dock gör många det. En anledning till detta kan ur mitt 
perspektiv vara att traineer ofta rekryteras direkt från universitet och högskolor alternativt att 
de har lite arbetslivserfarenhet. Detta innebär att organisationen då utgör den första 
arbetsplatsen där traineen skolas in i kulturen och lär sig att arbeta efter organisationens sätt 
att praktisera. Allt efter detta har mina efterforskningar gett upphov till. Resultatet kunde ha 
sett annorlunda ut om förförståelsen hos forskaren varit mindre respektive större. Detsamma 
gäller om det hade varit andra respondenter som intervjuats. Vad gäller den upplevda 
essensen som beskriver det undersökta fenomenet kan diskussioner och invändningar uppstå. 
Det kunde även här ha blivit en annan essens om forskaren varit en annan eller om 
respondenterna istället varit någon av de andra före detta traineedeltagarna. Dock är detta 
fallet i de flesta kvalitativa studier där såväl respondenten/respondenterna och forskaren syns 
mer eller mindre i texten och resultatet. 

När forskning bedrivs är det viktigt att se till etiska ställningstagande som forskaren och 
uppsatsen kan komma att ställas inför. Jag har valt att utgå från Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) i denna 
uppsats. Informationskravet innebär att forskaren ska tillge respondenten den information som 
är nödvändig för att denne ska kunna ta ställning till om deltagande. Samtyckeskravet betyder 
att respondenten när som helst kan avbryta sitt deltagande och ingen förklaring behöver ges. 
Konfidentialitetskravet: respondenten ska inte kunna spåras efter deltagande i studien, de ska 
vara lika anonyma som innan. Inga namn används i studien, samt kommer det transkriberade 
intervjuerna att förstöras och kvar kommer enbart det sammanställda resultatet att finnas. Till 
sist ska forskaren se till nyttjandekravet. Den insamlade information ska enbart användas i det 
syfte studien avser. Kommentarer och/eller meningar kommer inte att tas ur sitt sammanhang 
och kommer heller inte att delges allmänheten annat än i den färdiga uppsatsen. Reliabiliteten 
innebär att undersökningen ska kunna återupprepas och att andra ska kunna genomföra 
samma undersökning för att komma fram till samma resultat. I en fenomenologisk studie är 
det svårt då resultatet blir färgat av forskaren, tidpunkten och platsen studien utförs på. 
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Husserl (1913/2004) yrkade för att forskaren skulle åsidosätta sig själv för att nå essensen. Ser 
man till den aspekten ska undersökningen kunna genomföras upprepade gånger av andra 
forskare och samma essens ska framkomma. Husserl var dock mycket extrem i sina tankar 
kring detta och efterkommande fenomenologer inser att detta blir otroligt svårt att uppnå 
(Bengtsson, 2011). Resultatet kommer att präglas av forskaren, respondenterna och 
situationen. Detta även om medvetenhet och reflekterande kring ämnet och intervjuerna kan 
minska risken i stor utsträckning. Därav blir det svårt att tala om reliabilitet i denna aspekten. 
Dock är reliabiliteten hög i förhållande till att studien mäter det den avser att mäta. 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) beskriver olika sätt att se på validitet. 
Först ut är begreppsvaliditet som är överensstämmelse mellan teoretisk definition och 
operationell indikator tillsammans med frånvaro av systematiska fel. I denna undersökning är 
begreppsvaliditeten hög då det finns en överensstämmelse. Intentionen var att studera 
upplevelse hos individen genom att använda intervjuer som datainsamlingsform. Intervju som 
instrument var rätt i förhållande till det som var avsett att studeras. Samt ställdes rätt frågor till 
rätt personer. Det är enbart de före detta traineer som kan beskriva sina egna upplevelser om 
samspel som påverkansfaktor för individens lärande. Därefter beskrivs resultatvaliditet: att 
mäta det som avses av mätas. Intentionen var att mäta upplevelse hos de före detta traineerna i 
ett specifikt traineeprogram, vilket också gjordes. Dock innebär god resultatvaliditet att det 
ska finnas god reliabilitet i studien också, vilket jag resonerat kring ovan. Detta innebär att jag 
inte kan tala om en hög resultatvaliditet i studien. Vidare talar Esaiasson et al. (ibid.) om 
intern respektive extern validitet. Om studien har en god intern validitet ska resultatet stämma 
överens med verkligheten. Vilket jag anser att det gör i denna studie. Det är individens 
upplevelse som beskrivs i resultatdelen, och i en fenomenologisk studie är det beskrivningen 
av upplevelsen som är det viktiga. I en studie av denna karaktär är det svårt att tala om extern 
validitet eller generaliserbarhet. Det går inte att generalisera resultatet på en större massa då 
det är dessa specifika individers upplevelse på ett visst fenomen. Dock kan resultatet ses som 
en indikation på vad samspel i gruppen kan innebära för individens lärande. För att kunna 
bedöma god validitet i kvalitativa forskningar är det viktigt att forskningsprocessen är väl 
beskriven i uppsatsen. Forskaren ska erkänna att undersökningen är färgad av forskarens egen 
förförståelse, förutfattade meningar och den allmänna inställningen till det studerade 
fenomenet (Esaiasson et al, ibid.). Trots att fenomenologin förespråkar att forskaren ställer sig 
utanför sig själv och sin förförståelse är detta lättare sagt än gjort. Resultatet är färgat av mig 
som forskare och min positiva inställning till traineeprogram. Också respondenternas 
inställning till traineeprogrammet påverkar den positiva utkomsten av resultatet. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
Först följer en presentation av individernas upplevelse av den generella essensen av 
fenomenet, därefter uppbyggnaden av fenomenet. Sedan följer en presentation av den 
kompetens respondenterna upplever att de har utvecklat med samspelet som stöd. 

5.1 Det upplevda lärandets generella essens 
I en fenomenologisk undersökning är det individernas upplevelse av fenomenets generella 
essens, den faktiska essensen som är det slutgiltiga resultatet som ska presenteras (Bengtsson, 
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2011). Den generella essensen av respondenternas upplevelse av samspel och lärande i 
traineeprogrammet är: 

Samspel ger möjligheter att lära och utveckla kompetens 

Detta är den yttersta meningen, toppen på konstitutionen, och den mening som hela 
undersökningen resulterat i. Det finns ett ord som genomsyrar hela undersökningen. Ett ord 
som uttalades många gånger i intervjuerna, men också ett ord som låg bakom många av de 
uttalade citaten – möjlighet. Fenomenet möjlighet innebär att respondenterna får möjlighet att 
praktisera den kunskap de teoretiskt lär sig under hela traineeprogrammets gång. Under 
intervjuerna uttalas detta ord många gånger, respondenterna talar om möjlighet till en rad 
olika saker som har gett dem ökad kompetens. 

”Du får möjlighet att lära dig och samla på dig kunskaper, det är väl egentligen bara på 
universitet som du får sitta och tänka stort… och tänk om vi gjorde så här? Om vi 
flyttade den komponenten dit.” 

Respondenterna menade att möjligheterna gav dem utrymme att tänka utanför boxen, vilket 
har gett dem stor styrka i hur de ska tänka på sig själv, sitt yrke och organisationen i stort 
idag. Möjligheten att skapa teoretiska referensramar, praktiska modeller som fungerar och 
kanske främst möjligheten att fråga oändliga frågor och prova för att lära. 

Samspelet i gruppen har gett möjligheterna för ett individuellt lärande, och ett individuellt 
lärande har gett möjligheter för att erhålla kompetens. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Konstitution över det upplevda fenomenet lärande. 

Konstitutionen i figur 5 visar en konform där resultatet är den översta delen, den generella 
essensen i det studerade fenomenet, men förståelse konstrueras underifrån där de 
meningsbärande enheterna är sprungna ur direkta citat från de genomförda intervjuerna. För 
att förstå analysarbetet bör läsaren därför läsa nedifrån och upp i konen, men för att komma 
direkt till resultatet bör densamme läsa uppifrån och ned. Presentation börjar då uppifrån och 
ned och läses från höger till vänster i konstitutionen. Nedan följer nu en presentation av 
”underfenomen”, vilka har lika stor vikt som den framkomna essensen på många sätt. Utan 
dessa fenomen hade inte det övergripande fenomenet konstruerande varit möjligt.
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5.2 Relationell kompetens 
En av de främsta kompetenserna respondenterna återkommer till i samtalet kring samspelets 
betydelse för individens lärande är förmågan att skapa och bygga relationer. Det är en extremt 
viktigt del i deras nuvarande befattningar, och de tror att gruppsamspelet i traineeprogrammet 
har gett dem möjligheter för att skapa relationer på ett adekvat sätt. 

Under resans gång kom samtliga att betyda mycket för varandra och IP 2 menar att detta 
ständigt präglar relationsskapandet med andra. 

”När man byggt upp sådana relationer så är det lättare att göra det med personer man lär 
känna sen, som inte är traineer.” 

Samspelet har på så sätt lett till individuella möjligheterna att bygga relationer efter avslutad 
traineeperiod, vilket är väldigt viktigt menar respondenterna. 

IP 3 ger ett exempel på hur du omsätter din kompetens i att skapa relationer på ett 
tillfredsställande sätt när du var ute i organisationen. Vi skulle lära oss helheten av hur 
organisationen arbetar och du behövde då ha en mycket hög trevlighetsfaktor för att närma 
dig de anställda på ett sätt som gjorde att de delade med sig av sin kunskap.  

”Det krävs en extrem hög trevlighetsfaktor, att man ansträngde sig väldigt mycket för 
att visa intresse för allas processteg, Du ska träffa nya människor varje dag, få inblick i 
det dom gör och lära sig det dom gör.” 

Det handlar om en förmåga att anpassa sig till det rådande klimatet och tidigt i möte ingå 
relation, då denna relation med stor förmodan kommer att vara av relevans i arbetet i 
framtiden. Att se till alla i organisationen och kunna skapa relationer med personer som inte 
är i din direkta omgivning är mycket viktigt, och det är väldigt ofta jag använder mig av mina 
relationer jag byggt i mitt dagliga arbete menar IP 3 vidare. 

Relationerna är otrolig viktiga i ditt nätverk. Att ha ett nätverk är otroligt viktigt och 
respondenterna menar att det blir en fråga om effektivitet i det egna arbetet. 

”… och det gick mycket, mycket snabbare att jobba också än för folk som faktiskt har 
varit här ett par år redan eftersom du kände till personer överallt, så du visste exakt vem 
du skulle gå till eller vem du skulle maila.” 

Efter avslutad, till viss del även under, traineeperiod har man insett vikten av att kunna bygga 
nätverk på ett effektivt och relevant sätt. Du fick stor möjlighet till detta under 
traineeperioden, vilket har lett till en utvecklad förmåga inom detta område. Det har hjälpt 
mycket i arbetet menar IP 1. 

Vi lärde oss tidigt vikten av att kunna samarbeta. Vi påbörjade vår traineeperiod med en 
projektanställning där samtliga av oss arbetade med att kartlägga processer inom 
organisationen och således arbetade vi i samma projekt berättar IP 1. Detta öppnade upp för 
goda samarbetskvalifikationer ju längre tiden gick, och det är av stor nytta i våra nuvarande 
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roller menar respondenterna. Det har också gett en förmåga i att förstå vikten i att dela 
information med andra för att nå förändringar och förbättringar, detta har man tagit med sig in 
i organisationen och det man arbetar med idag menar de. Gruppen har gett möjlighet till att 
förbättra sin förmåga att samarbeta. Genom att vi gjorde det med varandra från dag ett har det 
blivit en naturlig del i ditt arbete som du har stor nytta av menar IP 1 vidare. 

”Man samarbetar faktiskt! Jag tror att traineeprogrammet öppnar upp för detta, man är 
ju tränad på det i flera månader, med fyra andra. Man är tränad i att samarbeta på nåt 
sätt och hur man ska dela information och så.” 

Genom samarbetet lärde vi varandra saker genom att samtala om dem och ge varandras 
synpunkter och tankar kring ämnet. Min individuella plattform av kompetens har blivit bättre 
genom samspelet i gruppen menar IP 2. 

”Det jag observerar när jag tittar på andra är att vissa personer dom har ingen dom 
egentligen delar kunskap med, djupare.” 

IP 2 menar vidare att genom att du har blivit tränad i att samarbeta så har du lättare att 
samarbeta med andra. Du har en viss vana i att dela information med andra. Genom att du 
delar informationen kan du också få annan nödvändig information tillbaka. Det kanske till och 
med är information som du inte visste att du behövde. Att samarbeta är någonting man tränar 
sig i, det är inte så lätt resonerar respondenterna. 

Då vi samarbetade mycket under traineeperioden insåg man tidigt att man kunde lära sig 
mycket av de andra traineerna menar IP 3. Detta har man tagit med sig in i organisationen och 
jag lär ständigt genom observation säger IP 2. Vidare menar IP 2 att i och med att man var fler 
i gruppen hade man ständigt andra att observera och ta efter, vilket har inneburit att man har 
plockat russinen ur kakan och samlat på sig många olika strategier säger, synsätt och 
perspektiv vilket har öppnat andra möjligheter att se på olika situationer än enbart din egen. 
Detta ger således ett bredare synsätt menar samtliga. 

”A hade kanske tillexempel en bra presentationsplan och då tänkte jag att ”ah, det där 
var ju smart det ska jag ta med mig”. H kanske lärde sig av mig att jag hade en form av 
struktur som var bra och som var effektiv. Att man plockade russinen ur kakan eftersom 
man satt i samma båt!” 

Således ledde observationerna av övriga traineekollegor, och andra som påträffades under 
traineeprogrammets gång, till kompetens genom samspelet menar IP 2. 

I intervjuerna framgick tydligt att respondenterna imiterat varandra, men också andra som de 
stötte på under traineeprogrammets gång. 

”Man tittar ju på dom andra, hur dom agerar, hur dom presenterar, hur dom tänker och 
gör.” 

Genom imitation kan du lära dig otroligt mycket menar respondenterna. Det finns saker som 
jag har tagit rakt av från andra i organisationen menar IP 3, både under programmets gång och 
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efteråt. Genom att du under ett och ett halvt års tid hade möjlighet att arbeta väldigt nära med 
fyra andra individer tror jag absolut att imitationsförmågan utvecklades positivt. 

5.4 Förståelse för helheten 
Den kanske främsta kunskapen som respondenterna återkommer till flertalet gånger under 
intervjuerna är hur samspelet har lett till möjligheterna till helhetsförståelse. Helheten hur 
organisationen fungerar kunde man fått på egen hand menar IP 2. Men bara till viss del, du 
har fått så mycket ”gratis” genom gruppen. Då dina traineekollegor frågade något lyssnade du 
på svaret och lärde dig genom det. Eftersom vi delade mycket information med varandra 
skedde det en automatisk förbättrad kunskap för helheten. Alla var vi olika individer som såg 
på saker och ting ur olika perspektiv, genom det lärde man sig mycket menar respondenterna. 
Samtliga menar att de väldigt ofta använder sin kunskap om organisationen i sina respektive 
arbeten och menar att de har ett annat sätt att agera på utifrån att de har helhetsperspektivet. 
De praktiserar ofta att tänka stort och att se organisationen ur ett helikopterperspektiv. 

”Man kan ju ändå höja blicken och tänka stort, över hela organisationen Jag tror inte att 
jag hade haft det om jag inte hade haft traineeprogrammet i grunden.” 

Traineeprogrammet som kontext har gett oss en ovärderlig möjlighet till detta menar IP 1. 
Samt menar hon att det har påverkat att de har verkat i grupp, detta då det har gett möjlighet 
att få samtliga före detta traineers perspektiv på organisationen. I längden har det påverkat 
min bild av organisationen som helhet. 

Att under 18 månader få lov att ställa ”dumma” frågor och verkligen bena ut vart enda 
frågetecken är få förunnat, och den förståelse som framkommit genom denna process har gett 
möjligheter och erfarenheter som är direkt kopplade till möjligheterna i traineeprogrammet. 

”SPå din fråga om vad jag har lärt mig konkret så skulle jag säga organisationen, 
helheten i våra processer, kunskapen om hur vi jobbar. Hur vi jobbar med alla delar, 
våra produkter och komplexiteten i vår organisation.” 

Traineeprogrammet har gett dem möjlighet att se till den stora bilden, att se hela 
organisationen och hur samtliga bitar hänger samman vilket är ovärderligt i deras nuvarande 
roller och befattningar. De har utvecklat kunskapen om organisationens helhet till kompetens 
som de använder i sina nuvarande befattningar, mycket och ofta. 

5.5 Sammanfattning 
Den generella essensen i det undersökta fenomenet kan sammanfattas som: samspelet ger 
möjligheter att lära och utveckla kompetens. För att få fram det upplevda fenomenets essens 
ytterligare ett steg uppstod även ett övergripande ord under analysarbete, ordet möjlighet, 
möjlighet till en rad fenomen enligt respondenterna. Möjligheterna gav respondenterna 
kunskap och kompetens genom samspelet. Relationell kompetens, samarbetsförmåga och 
förmåga att se helheten var de tre gemensamma nämnarna i respondenternas upplevelse. 
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6. TOLKNING AV RESULTAT 
Resultat- och analysarbetet i undersökningen leder med tiden fram till en holistisk deskription 
och förståelse. Tolkningsmomentet syftar då till att ge mening och innebörd åt resultatet 
(Backman, 2008), detta är intentionen att uppnå i detta kapitel. Resultatet sätts i förhållande 
till Illeris lärande- och kompetensmodell och Kolbs lärocirkel vilka presenterades under 
teoriavsnittet. 

6.1 Lärande i tre steg 
Illeris (2007) har utarbetat en modell över lärandets tre dimensioner, där han menar att 
samtliga dimensioner är involverade i allt lärande. Intressant blir att se till om de olika 
dimensionerna existerar i de lärande respondenterna talar om, för att på så sätt se hur 
lärandeprocessen gått till i traineeprogrammet.          

 

 SAMHÄLLE 

 Innehåll  Drivkraft 
                  (Relationell kunskap                   (motivation, vilja) 
                 Samarbetsförmåga 
                   Helhetsförståelse)  

TRAINEEPROGRAMMET 

       Samspel  
     traineegruppen 

 
Figur 6. Lärandekomponenter i traineeprogrammet. Egen illustration, inspirerad av Illeris (2007) modell för 

lärandedimensioner. 

I figur 6 har jag applicerat resultatets tre kategorier som beskriver vilka kompetenser 
individerna upplever att de erhållit och utvecklat under traineeprogrammets gång. Innehållet i 
lärandeprocessen i detta traineeprogram är enligt informanterna den relationella kunskapen, 
samarbetsförmågan och helhetsförståelsen för organisationen. Vad gäller 
drivkraftskomponenten är det motivation och (järnhård) vilja som framkommer i resultatet. I 
linje med Illeris (ibid.) utgör dessa komponenter tillsammans ett lärande. Dock visar resultatet 
på att dessa bör sättas i relation till gruppen och samspelet i gruppen. Informanterna menar att 
kan finnas ett lärande att tala om utan ett samspel. Dock är det i denna studie innehåll, 
drivkraft och samspel tillsammans som utgör förutsättningarna för den upplevda essensen hos 
informanterna; möjligheter. Tolkningen av resultatet i förhållande till vald teori går i linje 
med Illeris modell. Samtliga komponenter behövs för att processen ska bli komplett. Men en 
lärandemodell för det studera traineeprogrammet kunde ha inkluderat ordet möjligheter i 
cirkeln. Det är möjligheterna till komponenterna som skapat lärandeprocessen visar resultatet. 
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   SAMHÄLLE 

      Relationell kunskap    Motivation 
     Samarbetsförmåga    Vilja 
     Förståelse för helheten 
 
 

 MÖJLIGHETER           

 

Traineeprogrammet 

 

Figur 7. Lärandeprocessen i traineeprogrammet. Egen illustration, inspirerad av Illeris (2007). 

Figur 7 är en beskrivning på hur lärandeprocessen i det studerade traineeprogrammet upplevs 
av informanterna. Där den upplevda essensen genomsyrar hela lärandeprocessen och ger 
möjligheter till utvecklande av lärande och kompetens. 

Tolkningen tar stöd i teorin om kompetens som ett helhetsinriktad lärande, och blir på så sätt 
en förlängning av tolkningen ovan. Den upplevda kompetens som samspelet i gruppen ledde 
till hos respondenterna inkluderar samtliga komponenter som presenterats ovan: relationell 
kunskap, samarbetsförmåga, förståelse för helheten i organisationen, motivation, vilja och 
traineegruppen i sig. Genom att utgå från Illeris (ibid.) syn på kompetens som ett 
helhetsperspektiv uppstår kompetensen i växelverkan mellan individ och samspel. Resultatet 
visar att individerna växlar mellan att lära sig tillsammans och att lära individuellt. De 
använder sina individuellt inhämtade kunskaper och diskuterar dem med varandra, på så sätt 
växlar de kunskaper och färdigheter med varandra som leder till att de skapar kompetens. 
Genom att vara en del av gruppen uppstår kompetens i och med samspelet. De lär ständigt av 
varandra, men de lär också utanför gruppen. Genom att samspela lär de sig mer tillsammans 
än individuellt. De kan använda varandras erfarenheter, kunskaper och färdigheter för att 
hantera oförutsägbara och oförutsedda problemsituationer. Men också gruppens samlade 
erfarenheter, kunskaper och färdigheter. De har genom varandra skapat en större 
helhetsförståelse för organisationen och arbetet och de använder sina kunskaper praktiskt. De 
utför handlingar i olika situationer och kontexter där de är relevanta, på så sätt utvecklar de 
det specifika kunskaperna och färdigheterna till kompetens. 

6.2 Lärande i fyra steg 
Där Illeris, (2007) modell tar ”slut” tar Kolbs lärocirkel vid. Den tar till viss del upp samma 
dimensioner men utökar med ytterligare aspekter. Lärocirkeln innehåller till stor del liknande 
komponenter som Illeris modell för lärande, där centrala begrepp är att förstå och att 
praktisera för att lära. Dock tar Kolb (1984) lärandeprocessen ytterligare ett steg i och med 
fokus på reflektion och att reflektera. Lärande sker stegvis menar Kolb (ibid.) där det först 
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uppstår en konkret upplevelse, vilket sker många gånger under traineeprogrammet. Nästa steg 
är att individen reflekterar över det som lärs, vilket respondenterna framhåller att det får både 
tid och möjlighet till i stor utsträckning. Reflektionen leder till ny begreppsbildning och 
generaliserbarhet, vilket blir viktigt då den kunskap som respondenterna utvecklar under 
traineeprogrammets gång ska kunna appliceras i deras nuvarande befattningar inom 
organisationen, och även i framtiden. Sist tar Kolbs lärocirkel upp vikten av att aktivt 
experimentera, vilket innebär att den djupare förståelsen ska kunna praktiseras i nya 
situationer och nya sätt att handla och lösa problem på ska utvecklas. Detta kan 
sammankopplas med kompetensbegreppet, att praktiskt kunna omsätta det teoretiska. Även 
detta anser respondenterna att de får stora möjligheter till under traineeprogrammets gång, 
vilket de även har tagit med sig till sina nuvarande befattningar. 

 

(Traineeprogrammet som kontext)

TRAINEEPROGRAMMET 

(Kompetens uppstår)               (Reflektion över de lärda, djupare förståelse skapas)
 

                                                (Ny, relevanta begrepp och meningar skapas) 

 

Figur 8. Lärande i traineeprogrammet. Egen illustration inspirerad av Kolbs lärocirkel. 

Figur 8 visar att Undersökningen stödjer det tidigare resonemang om Kolbs lärocirkel som ett 
komplement till Illeris lärandemodell, då respondenterna framhåller reflektion och 
reflekterande som en kompetens de utvecklat under traineeprogrammets gång. Kolbs 
lärocirkel blir en relevant modell att se på i förhållande till lärande i traineeprogrammet då 
den ser till aktuella lärandekomponenter som kan förklara lärandeprocessen som sker i 
programmet. Tillsammans med Illeris lärandemodell utgöra Kolbs lärocirkel en komplett bild 
av den upplevelse respondenterna har av lärande i traineeprogrammet. 

6.3 Sammanfattning 
Tolkning som görs ovan visar att Illeris (2007) lärandemodell, Illeris kompetensbeskrivning 
och Kolbs (1984) lärocirkel kompletterar varandra och tillsammans utgör de en plattform för 
att förstå lärande i ett traineeprogram, samt samspelet som påverkansfaktor på individens 
lärande. Tolkningen visar individernas upplevelse av relevansen i innehållet (relationell 
kompetens, samarbetsförmåga och förståelse för helheten), drivkraften (motivationen och 
viljan) samt samspelet, där gruppen har påverkat individens lärande mycket positivt. Kolbs 
modell kompletterar Illeris med vikten av individuell reflektion för att skapa djupare kunskap, 
vilket respondenterna tar upp i intervjuerna. Samt genom kompetensbiten i cirkeln, där den 
reflekterande och meningsbildande kunskapen slutligen praktiseras. Genom att se på dessa 
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modeller kan således samspel och lärande i traineeprogrammet relateras till och förstås ur 
redan existerande teoretiska modeller. Detta är av intresse ur ett vetenskapligt perspektiv, då 
vetenskaplig förankring kan göras till två existerande forskare på området. 

7. DISKUSSION 
I kommande kapitel kommer läsaren få svar på huruvida frågeställningarna i undersökningen 
har blivit besvarade, samt kunna läsa forskarens diskussion kring resultatet i förhållande till 
tidigare forskning, resultatet i förhållande till teorierna och forskarens tankar kring framtida 
studier på området. 

7.1 Resultat i förhållande till syfte 
Syftet med undersökningen var att undersöka vad individerna upplever att samspelet i 
traineeprogrammet har gett dem i form av kompetens. Respondenterna anser att samspelet i 
gruppen har lett till utvecklande av kompetenser på ett sätt som de upplever skulle ha tagit 
längre tid att uppnå som ensam individ. De har utvecklat relationell kompetens, 
samarbetsförmåga och helhetsförståelse. Vidare ställdes en övergripande frågeställning i 
början av uppsatsen, Hur upplever individerna att samspelet i traineeprogrammet förändrade 
den egna kompetensen? Respondenterna menar att samspelet i gruppen har skapat möjligheter 
för att utveckla lärande och kompetens. Vilket blir svar på hur frågan. Genom den samlade 
kunskapen och kompetensen de besatt innan traineeprogrammets start ökade de möjligheterna 
för varandra att lära mer tillsammans än på egen hand. De påpekar, både uttalat och outtalat, 
under intervjuerna att gruppen har betytt otroligt mycket för dem individuellt. Samt att 
sammansättningen har varit otroligt viktig. Därmed anser forskaren att analysen av de 
transkriberade intervjuerna har gett tillfredsställande svar på undersökningens syfte och den 
övergripande frågeställningen. Studiens bidrag kan på ett sätt sammanfattas kort, 
respondenternas upplevda essens är möjligheter. Möjligheter att kunna utveckla kompetens 
tillsammans som gör att det ”skolas” in i sina organisatoriska roller under programmets gång. 
Då det är en specifik grupps individuella upplevelser kan det vara svårt att tala om 
generalisering. Dock visar studien att traineekontexten genomsyras av möjligheter att 
utvecklas, samverka och påverkas av varandra, vilket i sin tur leder till ett lärande och 
utvecklande av kompetenser. 

7.2 Resultat i relation till tidigare forskning 
Respondenterna diskuterar tillsammans gruppsammansättningen som en viktig del i 
traineeprogrammet. De anser att det var en otroligt driven, engagerad och motiverad grupp 
som ville hjälpa varandra och ge stöd och råd. Det har bidragit till att samspelet i gruppen har 
lett till utveckling av nya kompetenser hos respondenterna. Hade gruppsammansättningen sett 
annorlunda ut kunde utfallet av samspelet i gruppen också sett annorlunda ut. Hade 
någon/några varit omotiverade hade det med all förmodan påverkat gruppens motivation som 
helhet. Då denna grupp bestod av motiverade och engagerade individer som samtliga ville 
göra sitt bästa resulterade det i att traineekollegorna inspirerade, motiverade och engagerade 
varandra. De såg möjligheterna i att ingå i en välfungerande grupp som kunde bidra med 
kunskap och kompetens såväl som motiverande och stöttande ord under programmets gång. 
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De nämner just motivation som en viktigt som de tror påverkade gruppens samspel, att 
samtliga deltagare var otroligt motiverade inför traineeprogrammet och under programmets 
gång. Detta för oss in på Dysvik, Kuvaas & Buchs (2010) tankar om att traineekontexten i sig 
inte utgör något mirakel, istället är det motivationen som är avhängig. Respondenterna talar 
om vikten av motivation i intervjuutsagorna. Det är en mycket tung period på många sätt och 
du måste vara motiverad för att ta del av de möjligheter traineeprogrammet erbjuder. 
Undersökningen styrker därmed Dysvik et. al (ibid.) resonemang kring motivationens 
betydelse hos traineerna i traineeprogrammet. Den styrker också Jeffcuts (1996) studie där 
vikten av gruppsammansättningen för lyckat resultat är väldigt viktig. Den inre motivationen 
spelar en viktig roll i förhållande till om traineerna utvecklar kompetens under 
traineeprogrammets gång. 

Respondenterna förklarade att de ofta befann sig på olika platser i landet och att de var mer 
ensamma än i den fysiska gruppen. Intressant blir det framkomna resultatet i denna studie, 
som visade att traineerna upplevde gruppen som mycket intakt och interaktionen i gruppen 
fungerade mycket bra trots ibland långa avstånd. De pratade mycket i telefon och i perioder 
kunde man ringa någon varje kväll på hotellrummet menade de. Respondenterna ringde alla 
till varandra och det var egentligen inte någon man hade sämre kontakt med. Istället 
kontaktades olika traineekollegor beroende på syftet med samtalet. Då alla besatt olika 
kunskap och kompetens innan så hade alla olika infallsvinklar på en och samma situation, 
vilket var otroligt givande menar respondenterna. Samtidigt hade samtliga i grund och botten 
någon liknande kunskap och kompetens som gav dem en plattform att mötas på. 
Undersökningen ger därför en annan infallsvinkel på relevansen av det fysiska mötet i 
gruppen än Porsfelts (2001) resultat. Respondenterna anser att gruppen var mycket intakt och 
fungerade väldigt bra trots att de inte alltid var tillsammans. Dock är det svårt att säga hur 
situationen varit om det varit andra traineedeltagare, vilket återigen styrker Jeffcuts (1996) 
argument kring vikten av en välsammansatt grupp. Illeris (2007) beskriver hur individen kan 
lära sig genom samspel. Intressant blir att se huruvida dessa stämmer in på de före detta 
traineernas upplevelse av samspelets i traineeprogrammet. Samtliga respondenter tar i sina 
intervjuer upp imitation.  De menar att det har varit ett särskilt användbart och effektivt sätt att 
lära sig av sina gruppmedlemmar, men också av andra individer som figurerat under 
programmets gång. Intressant är att de menar att de även efter avslutat program använder sig 
av den metoden, i sina nuvarande roller. De ser på andra i organisationen och imiterar de 
beteende som de tror sig ha användning för, och ser det som ett mycket effektivt sätt att lära 
sig nya kunskaper och kompetenser genom.  Som en viktig källa till ny lärdom, som individen 
kan ta till sig för att utveckla sig själv. Det visar på en positiv effekt av traineeprogrammet, att 
kunskapen och kompetensen som erhålls där kommer till användning efter avslutad period. 
Vad gäller verksamheten kopplas det till respondenternas utsagor kring insynen i de olika 
delarna av organisationen. De menar att denna insyn har gett dem ovärderlig kunskap om 
organisationen i sin helhet som de skulle ha svårt att vara utan idag. Även detta visar på en 
positiv effekt av traineeprogrammet, med samma anledning som ovan, att de före detta 
traineerna anser att mycket av den kunskap de har fått använder de sig av idag i olika 
sammanhang. Den, i denna undersökning, sistnämnda punkten är deltagande där Illeris (2007) 
talar om vikten av att individen ingår i en gemensam aktivitet med de övriga lärande, i ett 
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”praxiskollektiv”. Även här instämmer respondenternas upplevelser vad gäller gruppens 
betydelse för lärandet, där de talar om gruppens bidrag till det individuella lärandet. Även 
efter avslutad period använder sig gruppen av varandra för att vidare belysa relevanta 
diskussioner och reflektioner inom organisationen. Det använder varandra som ”bollplank” 
fortsatt, dock i en ny tappning. Sammanfattningsvis ligger mycket av det framkomna 
resultatet i linje med tidigare forskning där gruppsammansättning och motivation är viktiga 
komponenter för att lärande ska äga rum i traineekontexten.  

7.3 Resultat i relation till teorierna 
När tolkningen av resultatet tog form växte en helhetsbild av lärande i traineeprogrammet 
fram. Förhoppning är att modellerna erbjuder en lättöverskådlig bild av 
lärandekomponenterna i en lärandeprocess. Vilka sedan kan kopplas samman med individens 
lärande i traineeprogrammet. Illeris (2007) modell presenterar tre komponenter som samtliga 
ger en tydlig bild över individernas upplevelse av lärande i traineeprogrammet, där samspelet 
utgör en av komponenterna. Illeris ser till komponenterna som sammanhängande, att det inte 
bör separeras utan förstås utifrån sin helhet. Detta innebär att samspel är en lika viktigt faktor 
som de övriga två. Detta överensstämmer med lärande i traineeprogrammet. Kolb (1984) 
erbjuder ytterligare aspekter på lärande, där jag anser att reflekterande över kunskapen och 
omsättningen av kunskapen är aktuella komponenter i samband med traineeprogrammet. Vad 
gäller utvecklingen av kompetens hos respondenterna visar tolkningen på att det är en ständig 
växelverkan mellan gruppen och individen som leder till detta. De lär sig ständigt genom 
gruppen och den lärdomen praktiserar de sedan, och kompetens uppstår. Respondenterna 
använder då gruppens gemensamma kunskaper och kompetenser för att individuellt lära sig. 
Vilket visar på samspelets betydelse för individens lärande. Tillsammans erbjuder teorierna en 
helhetsbild av respondenternas upplevelse av samspelets påverkan på individens lärande i 
traineeprogrammet. 

7.4 Sammanfattning 
Syftet har agerat hållpunkt genom hela processen och syftet med studien genomfördes 
tillfredsställande. Sammanfattningsvis kan sägas att respondenterna anser att samspel ledde 
till ökade kunskaper och kompetenser hos den enskilda individen, på en rad områden. Vad 
gäller kopplingen till den tidigare forskningen, styrker denna undersökning vikten av 
gruppens sammansättning och interaktionen i gruppen som Jeffcut (1996) och Porsfelt (2001) 
beskriver i sina respektive studier. Den styrker också Dysvik, Kuvaas & Buchs (2010) studie 
om motivationens betydelse för ett positivt resultat av deltagande i traineeprogrammet. En ny 
infallsvinkel på tidigare forskning visar på att det fysiska mötet i gruppen inte alltid är en 
nödvändighet för att uppnå en god gruppsammansättning och gruppsammanhållning. Istället 
visar denna studie att sammanhållningen i gruppen kan skapas genom annan kontakt med 
gruppmedlemmar än enbart det fysiska mötet. Gruppsammanhållningen efter avslutad 
traineeperiod styrker detta, då respondenterna menar att samtliga av deltagarna har mycket 
god kontakt och sammanhållning fortfarande. Detsamma styrker återigen Jeffcut (1996) och 
Porsfelt (2001) tidigare studier på området gruppsammansättning och interaktion i gruppen. 
Samspel ger ökade möjligheter hos individen att utveckla nya kunskaper och kompetenser. På 
ett sätt som hade varit svårare och tagit längre tid om traineerna varit ensamma istället för i 
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grupp. Samspelet påverkar traineeprogrammet och dess utkomst i form av lärande och 
kompetens positivt. 

För att knyta ihop säcken 
Mina slutsatser efter denna studie är att traineeprogram kan utgöra ett fungerande och viktigt 
verktyg i arbetet med att föra in unga talanger på tunga poster i organisationen. Genom att 
under traineeperioden få ta del av organisationens helhet och praktiskt få utöva delar av det 
arbete som sker i organisationen har jag stor tilltro till att det kan till viss del kan ersätta 
bristen på erfarenhet i form av antal arbetade år. De unga traineerna får lära sig av de mer 
erfarna och rollerna liknar till viss del mentor-adept relationen eller mästare och lärling. 
Kunskapen och kompetensen överförs från de kunniga under en period då traineen har 
möjlighet att suga i sig all tillgänglig information och kunskap för att utveckla sin individ, för 
att efter avslutad period gå in i sin nya befattning. Ur en pedagogisk synvinkel har samspelet 
visat sig vara en stor påverkansfaktor på individernas lärande. Intressant är växelverkan 
mellan att samspela och att delta i gruppen för att inhämta ny kunskap och nya infallsvinklar, 
för att sedan processa dessa inom sig själv och ”omvandla” denna information till något 
praktiskt användbart i form av kompetens. Samspel i traineekontexten visar sig ha en positiv 
inverkan på individens lärande. Vad gäller den pedagogiska relevansen visar studien 
indikationer på att lärande i samspel leder till kompetenser som är viktiga i det moderna 
arbetslivet. Att kunna samarbeta, skapa kontakter och föra sig socialt är viktiga faktorer i 
organisationer som arbetar mot den nationella såväl som den globala marknaden. 
Respondenterna ser direkta kopplingar mellan att de ingått i en gruppsammansättning och att 
de utvecklat kompetenser som rör just samarbetet med andra. Det framkommer en rad andra 
kunskaper och kompetenser i intervjuutsagorna som på sitt sätt är av relevans. Men fokus 
ligger hela tiden på hur samspelet med andra individer har utvecklats genom 
gruppsammansättningen i traineeprogrammet. Studien indikerar på att traineeprogrammet kan 
utgöra en väg att gå när det kommer till att bygga broar mellan den yngre generationen och 
organisationens kunskap- och kompetenskrav. Ett sätt att gå när 40-talisterna pensioneras och 
den yngre generationen ska överta deras roller. 

7.5 Framtida studier 
För att traineeprogrammet ska kunna nyttjas till sin fulla kapacitet bör mer forskning göras på 
området. Det finns forskning, men den behandlar till stor del traineeprogram ur ett 
organisatoriskt perspektiv. Ur en pedagogisk infallsvinkel behövs mer relevant forskning på 
området lärande i traineeprogrammet, ur individens perspektiv. Intressant vore att i framtiden 
se en fenomenologisk undersökning där forskaren/forskarna följer en traineekull från 
rekrytering, genom programmets gång och sedan en tid efter avslutad traineeperiod. Ett fokus 
på individen vore högst intressant att läsa. Det skulle då kunna uppstå en mer 
fenomenologiskt fulländad studie med observationer, intervjuer. Om även granskning av 
policydokument skulle inkluderas skulle även trianguleringen uppnås. Det är ett gediget 
arbete som jag hoppas att någon/några tar sig an och jag anser att det skulle kunna utgöra ett 
viktigt bidrag på det pedagogiska forskningsområdet. 
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BILAGOR 

Syfte & Frågeställningar 
Syftet är att undersöka vad individerna upplever att samspelet i traineeprogrammet gett dem i 
form av kunskap och kompetens. 

Hur upplever individerna att samspelet i traineeprogrammet förändrade den egna 
kompetensen? 

Mer specifikt uttryckt: Hur leder samspelet i gruppen till utvecklande av 
kompetens/kompetenser hos individen? Vad leder i så fall samspelet i gruppen till för 
kompetenser? 

 

Berätta lite om traineeprogrammet (kan vara bra att få igång tankarna kring 
programmet, då de inte längre är traineer). 

Samspel i gruppen i traineeprogrammet 
Arbetade ni mycket i grupp/team under traineeperioden? Utveckla. 
Hur arbetade ni i de fall ni eventuellt arbetade i grupp/team? 
Upplevde ni att ni kompletterade varandra kvalifikationsmässigt? Hur? 

Den individuella utkomsten av samspelet i gruppen 
Anser du/ni att ni lärt er mycket genom att arbeta i team? I så fall kan du/ni ge exempel? 
Finns det individuella vinningar med att arbeta i grupp/team? I så fall vilken/vilka? 
Hade ni önskat att ni arbetat mer/alternativt helt individuellt under traineeperioden? 
Varför/varför inte? 

Ökad kompetens 
Kan du/ni exemplifiera någon kunskap/kompetens som du/ni fått genom deltagande i 
traineeprogrammet? 
Har gruppen/teamet skapat möjligheter för kompetens, om så, på vilket sätt? Ge exempel. 
Har du/ni individuellt gynnats av en roll i gruppen? Om så, på vilket sätt? Ge exempel. 
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Syfte & Frågeställningar 
Syftet är att undersöka vad individerna upplever att samspelet i traineeprogrammet gett dem i 
form av kunskap och kompetens. 

Hur upplever individerna att samspelet i traineeprogrammet förändrade den egna 
kompetensen? 

Mer specifikt uttryckt: Hur leder samspelet i gruppen till utvecklande av 
kompetens/kompetenser hos individen? Vad leder i så fall samspelet i gruppen till för 
kompetenser? 

 

Berätta lite om traineeprogrammet (kan vara bra att få igång tankarna kring 
programmet, då de inte längre är traineer). 

Vad har gruppen betytt för dig i förhållande till ökade kunskaper? 
Arbetade ni mycket i grupp/team under traineeperioden? Om så var fallet, hur upplevde du 
det? 
Vilken var din roll i gruppen/teamet? Hade du velat ha det på annat sätt? 
Upplevde du att det var för mycket respektive för lite grupparbete? 
 

Har samspelet i gruppen bidragit till ditt individuella lärande? 
Upplevde du att gruppen gav dig möjlighet att utveckla kunskaper som hade varit svårare att 
lära sig på egen hand? 
Upplever du att du har ökade kunskaper efter att ha genomgått traineeprogrammet? Kan du se 
detta hänga samman med samspelet? 
Upplever du att du hade lärt dig mer på egen hand än i en gruppsammansättning? 
 

Ökad kompetens inom traineeprogrammet? 

• Upplever du att traineeprogrammet gett dig en ökad kompetens, som du använder dig 
av i ditt arbete? I så fall vilken/vilka? 

• Är din delaktighet i gruppen under traineeperioden bidragande till dina eventuellt 
ökade kompetenser, i så fall på vilket sätt? 

• Upplever du att du hellre hade arbetat helt individuellt för att uppnå förväntade 
kunskaper och kompetenser med traineeprogrammet? Motivera! 


