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SAMMANFATTNING 

Studien syftar till att undersöka och belysa hur ett fackförbunds 

introduktionsutbildning för deltidsanställda ser ut, samt de nyanställdas 

upplevelse av introduktionen och om den genererat kunskap. 

Undersökningen avser att skapa en ökad förståelse för vilka            

moment som påverkar upplevelsen av introduktionsutbildningen hos 

studentinformatörerna. Då hundratusentals människor runt om i Sverige 

varje kvartal introduceras i nya arbetsuppgifter och arbetsplatser behövs 

mer kunskap om hur företag och verksamheter bör bemöta de nyanställda 

för att främja en kunskapsutveckling. Detta medför att studien har hög 

relevans för pedagogik som forskningsfält men också för oss studenter 

som snart tar steget ut på arbetsmarknaden.  

Empirin i studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer 

utifrån en kvalitativ ansats där analys och diskussion sedan har skett 

utifrån de tre teman som valts ut med utgångspunkt ur studiens 

frågeställningar. Studiens teman är följande: Introduktionsutbildningens 

upplägg, upplevelse av introduktionsutbildningen samt förvärvad kunskap 

och kunskapsanvändning. Dessa teman har sedan kopplats till Ellströms 

teori om anpassningsinriktat- och utvecklingsinriktat lärande samt 

Lundmarks modell om lärande, vilka är studiens teoretiska 

utgångspunkter. Den tidigare forskning som behandlas handlar om att 

introduktion kan ha både en positiv och en negativ inverkan på lärandet 

hos de nyanställda. Introduktionen kan skapa svårigheter för nyanställda 

att utvecklas då det handlar om att anpassa sig till rådanade normer. Den 

tidigare forskningen visar dock att introduktionsutbildning även kan skapa 

en förståelse och ett samspel mellan organisationen och individen. 

Resultatet i vår studie visar att informanterna är mycket nöjda med 

introduktionens helhet och att de praktiska momenten är de mest 

uppskattade och användbara. Majoriteten av informanterna menar dock att 

utbildningen tillämpar förmedlingspedagogik och att det saknas ett 

gemensamt kunskapsutbyte mellan de nyanställda och organisationen.  

Nyckelord: Introduktionsutbildning, fackförbund, 

studentinformatör, kunskap. 
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1. INLEDNING  

Klockan är åtta och du står äntligen på tröskeln till din nya arbetsplats. Lokalen ekar tomt på 

folk och den enda du ser är receptionisten som stressat pratar i telefonen. När luren läggs på 

blir du ordinerad att ta en kopp kaffe i väntan på att chefen ska anlända för dagen. Din 

nystrukna skjorta klibbar mot ryggen och fjärilarna i magen går på högvarv. Kostymklädda 

medarbetare passerar din fåtölj, både en och två gånger, utan att notera dig. Den 

förväntansfulla individ som för 45 minuter sedan steg in genom dörren syns inte till längre. 

Tårarna börjar stiga i ögonen och instinkten blir att bara gå därifrån. Situationen är ett 

faktum – de har glömt att du ska börja idag!  

1.1 Problemformulering  

 

Första kvartalet 2011 externrekryterades 283 000 personer runt om i Sverige. Dessa månader 

tenderar externrekryteringarna att vara som lägst, då perioden sällan innehåller lov eller längre 

ledigheter som behöver bemannas. I relation till detta innehåller årets andra och tredje kvartal 

mest externrekryteringar, då semestervikarier och säsongsanställda behövs till verksamheten. 

Antalet personer som externrekryteras är därmed bundet till säsong och konjunktur, med 

bakgrund i ekonomi och efterfrågan (Statistiska centralbyrån 2011). 

Ovanstående siffror indikerar att hundratusentals människor runt om i Sverige varje kvartal 

introduceras i nya arbetsuppgifter eller på nya arbetsplatser. Mot bakgrund av detta syftar 

denna studie till att handla om just introduktionsutbildning för nyanställda. Författaren Malin 

Lindelöw (2008) hävdar att mottagandet och introduktionen för den nyanställde under dennes 

första dag har stor betydelse för om hen känner sig välkommen och hur snabbt individen 

kommer in i det nya arbetet. Hur mycket social uppmärksamhet, kontakt och stöd en person 

som är nyanställd förväntar sig och behöver kan däremot variera. Vissa personer kan vara 

självgående och har kanske inte så stort socialt behov, medan det finns de som behöver en 

djupare kontakt för att känna sig trygga och kunna agera. Alla människor är olika och därför 

är det bäst att försöka förstå den nya medarbetaren utifrån dennes förutsättningar. På så sätt 

menar Lindelöw (2008) att introduktionen och arbetet bidrar till ökad trivsel, men kan också 

medföra att organisationen får ett bra resultat. 

Även HR-debattören och före detta personalchefen Magnus Dalsvall menar att fokus i 

introduktionsutbildningen bör ligga på den nyanställda och dennes kunskaper och bidrag till 

organisationen. Dalsvall anser att många företag, genom sin introduktion, istället skapar nya 

kopior av tidigare medarbetare. Genom de nyanställda uppkommer nya idéer och tankar, som 

i sin tur skapar möjligheter att förändra och utveckla den befintliga organisationen. Dalsvall 

vill ta fasta på detta och önskar en introduktion som består av samtal och nyfikna frågor, samt 

en lyssnande arbetsgivare. På så sätt menar han att introduktionsprocessen ger något till båda 

parter (Dahllöv 2012). 

Mot bakgrund av detta anser vi att introduktionsutbildningens uppbyggnad och dess betydelse 

för de externanställda är ett område som har hög relevans för pedagogik som forskningsfält. 

Antalet individer som utbildar sig fortsätter att växa och det behövs mer forskning för att få 
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kunskap om hur företag ska kunna tillmötesgå sina egna och de nya medarbetarnas behov 

gällande introduktion. Att företagen förbättrar sina strategier och utvecklas i en positiv 

riktning är något som även gynnar samhället i stort. Fungerar inte rekrytering och 

introduktionsutbildning tenderar organisationerna nämligen att hamna i en ond cirkel. 

Trivseln minskar, omsättningen på personal ökar och produktionen sänks. Detta för i sin tur 

med sig stora ekonomiska kostnader, vilket påverkar både företagen och samhället (Granberg 

2011).  

Vi anser att introduktionsutbildning som ämne även är relevant för oss studenter som tar 

steget ut på arbetsmarknaden, en del utan praktiska förkunskaper om det specifika yrket. Vad 

ska egentligen läras ut i introduktionsutbildningen och hur ska man gå till väga? 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Här presenteras studiens syfte, frågeställningar och den avgränsning som skett inom 

ämnesområdet.  

Syftet med studien är att undersöka och belysa hur ett fackförbunds introduktionsutbildning 

för deltidsanställda ser ut, samt de nyanställdas upplevelse av introduktionen och vad den 

genererar för kunskap.  

För att besvara syftet har dessa frågeställningar valts ut: 

- Hur är introduktionsutbildningen på fackförbund X upplagd? 

- Hur upplever de nyanställda introduktionsutbildningen? 

- Har introduktionsutbildningen genererat ny kunskap som de nyanställda haft användning för 

i sin yrkesroll?  

2.1 Avgränsning 

 

Studien är avsedd att undersöka introduktionsutbildning för deltidanställd personal, då 

resurserna som läggs på dem är extra intressanta. Informanterna i denna studie har exempelvis 

inte arbetet som sin främsta sysselsättning, utan studerar samtidigt. Det är då av intresse att se 

hur verksamheten satsar på sina timanställda, med insikten att de kanske enbart stannar på 

företaget under den avsatta studietiden.  

De informanter som är aktuella i denna studie har begränsats till sex stycken 

studentinformatörer och en person som är ansvarig för introduktionsutbildningen. Avsikten 

var att den utbildningsansvariga på fackförbundet skulle delge information kring 

utbildningens upplägg och studentinformatörerna om upplevelsen av introduktionen och dess 

resultat. Studiens intervjuguide innehåller frågor kring upplägget även för de nyanställda, för 

att på så sätt skapa en förståelse och ge en enhetlig bild av introduktionens faktiska upplägg.  

Avslutningsvis är studien begränsad till att undersöka studentinformatörer som gått 

introduktionsutbildningen hösten 2013 eller våren 2014. Avsikten med detta var att de skulle 

ha utbildningen färskt i minnet och därav minska risken för efterkonstruktioner.  
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3. BAKGRUND 

I detta avsnitt tydliggörs och definieras centrala begrepp i studien. Dessa avses skapa en 

bättre förståelse för ämnet och det som rapporten behandlar. 

3.1 Definitioner  

 

Introduktionsutbildning 

Granberg (2011) menar att introduktion ligger inom ramen för kompetensutveckling och 

innefattar återgärder som syftar till att göra övergången till nya arbetsuppgifter, nya kollegor 

och ny miljö lättare. Att välkomna individen på ett fördelaktigt sätt och få denne att känna sig 

uppskattad, ligger enligt Kent Mann (1989) sedan till grund för hur det framtida arbetet inom 

organisationen blir. 

Författaren Michael Armstrong (2012) menar att introduktionen har fyra syften, vilka gynnar 

både organisationen och medarbetaren ifråga. För det första handlar det om att underlätta för 

medarbetaren när allt är nytt och främmande i början. Dessutom är introduktionen ett utmärkt 

tillfälle för organisationen att skapa en positiv bild av sig själv gentemot den anställda. Detta 

kan både resultera i att personen pratar gott om företaget inför andra, men också att hen vill 

stanna inom organisationen på sikt. En tredje avsikt är att introduktionen ska generera i så bra 

arbetsrelaterade resultat som möjligt, på så kort tid som möjligt. Avslutningsvis kan en väl 

förberedd introduktion minimera risken att arbetstagarna säger upp sig direkt, vilket såklart är 

fördelaktigt ur ett organisationsperspektiv.  

Introduktionen har med fördel samma struktur för alla nyanställda, då viss information måste 

delges alla individer oavsett position (Lindelöw 2008). Detta kan exempelvis röra 

organisationsstruktur, mål, förväntningar på personalen, rättigheter och praktisk information 

kring nyckelhantering och sjukanmälan (Mann 1989). Bortsett från att introduktionen gärna 

får ha samma struktur är det dock viktigt att den är individuellt anpassad. Olika roller kräver 

olika arbetssätt, verktyg och kunskap för att kunna fungera, vilket är viktigt att ha i beaktande 

(Lindelöw 2008). 

Fackförbund 

Ett fackförbund är en sammanslutning av arbetstagare, vars uppgift är hjälpa och stödja den 

anställde i dennes relation med arbetsgivaren. De tar till vara på medlemmarnas intressen, för 

att sedan företräda dem i exempelvis förhandlingar och tvister på arbetsplatsen. Verksamheten 

bedrivs dessutom ideellt och har därmed inget syfte att genera vinst (Nationalencyklopedin 

2014). 

På många arbetsplatser har ett kollektivavtal tecknats mellan fackförförening och 

arbetsgivare, vilket reglerar exempelvis löner, semester och andra arbetsvillkor på 

arbetsplatsen (Arbetsmiljöupplysningen 2014). Detta resulterar i en större befogenhet för 

fackföreningen och kan bland annat innebära att de har rätt till styrelserepresentation. Vidare 

har de goda möjligheter, att i samråd med arbetsplatsen, träffa avtal som går utanför lagen. 

Detta grundar sig i så kallade dispositiva lagar som, till skillnad från tvingande rättsregler, kan 
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åsidosättas till följd av en överenskommelse mellan de aktuella parterna 

(Nationalencyklopedin 2014).  

För att avslutningsvis förtydliga den fackliga strukturen, kan tilläggas att det först finns lokala 

fackföreningar ute på arbetsplatserna (Arbetsmiljöupplysningen 2014). Dessa är sedan 

anslutna till större fackförbund, vilka är branschspecifika. Fackförbunden är avslutningsvis 

knutna till centralorganisationer som Sveriges akademikers centralorganisation(SACO), 

Tjänstemännens centralorganisation(TCO) eller Landsorganisationen i Sverige (LO) 

(Nationalencyklopedin 2014). 

Studentinformatör  

I denna studie betecknas en studentinformatör som en individ som arbetar aktivt för sitt 

fackförbund ute på Sveriges universitet och högskolor. Personen ifråga ska själv vara student 

och därmed ha möjlighet att arbeta vid sidan av sina studier. Den främsta arbetsuppgiften är 

att rekrytera nya medlemmar till verksamheten genom exempelvis informationsbord, 

klassrumspresentationer och deltagande på mässor. Utöver det får studentinformatörerna 

marknadsföra och genomföra aktiviteter, samt ge befintliga medlemmar hjälp och service. Det 

är ett väldigt fritt arbete, med stor frihet att fördela sitt arbete själv. Informationen har sin 

grund i intervjun med den utbildningsansvariga, som kommer presenteras senare i rapporten. 
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4. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt redogörs det för tidigare forskning om introduktionsutbildning. Detta för att 

skapa en bild av hur forskningsläget ser ut idag och var denna studie tar vid.  

 I sökandet efter lämpligt vetenskapligt material har vi använt oss av sökmotorerna 

“Education research complete” och “Diva”. Exempel på sökord vi har använt oss av är: 

introduktion, introduction, induction, newcomers, employee, nyanställda, introduction and 

learning och job orientation. Vi har även sökt kunskap genom litteraturstudier samt artiklars 

referenslistor som är relaterade till ämnet.  

4.1 Practicing induction: a generative dance between newcomers and organizations 

 

Jonas Sprogøe och Nicolas Rohde (2009) menar att introduktion har gått från att vara 

ostrukturerad till att bli en mer strukturerad process. Tidigare låg fokus på hur väl den 

nyanställda anpassade sig till befintliga normer och lärande, medan fokus nu ligger på 

exempelvis introduktionsdagar med specifikt innehåll. Vidare diskuterar författarna att en 

förklaring till detta kan finnas i företagens tillväxt, vilket har medfört ett behov av att se över 

rekryteringsprocessen. Detta för att kunna skapa en konkurrensfördel gentemot andra företag, 

genom att rekrytera och behålla rätt medarbetare. 

Hos artikelförfattarna finns en förförståelse om att introduktion består av ett antal upprepade 

handlingar och interaktioner. När informanterna från de två företag som studeras sedan får 

beskriva introduktionen skapas ingen gemensam bild av introduktionen på respektive företag, 

utan informanterna beskriver och betonar olika aspekter av utbildningen. Vissa delar och 

aktiviteter upplever dock informanterna generellt tillhör introduktionen. Sprogøe och 

Rohde(2009) beskriver senare i studien att det inte går att beskriva introduktionen på något av 

de båda företagen som en sammanhängande helhet, det vill säga som en enhetlig process som 

ser likadan ut varje gång. Författarna försöker snarare beskriva olika element och moment 

som återfinns i introduktionen och som identifierats av informanterna. 

Studien visar att samspelet mellan nyanställda och organisationen i introduktionsutbildningen 

är generativ, då den skapar både individuellt och organisatoriskt lärande. Samspelet ger för 

det första den nyanställda lärande genom organisatoriska socialisationsprocesser, samt genom 

att studera och delta under utbildningen. För det andra kan samspelet mellan individen och 

organisationen resultera i att nya kompetenser och färdigheter, knutna till den nyanställda, 

nyttjas i organisationen(Sprogøe & Rohde 2009).  

“A generative dance” kan liknas med en process där fokus tas från den enskilda individen och 

att introduktionen istället kan ses som en plats för samspel. Den specifika dansen sätter sedan 

ramarna för interaktionens rörelse och förändringar. Termen “generative” representeras av de 

olika förändringar som sker, vilka härrör från samspelet mellan de nyanställda, erfarna och 

organisationen. Dansen symboliserar förmågan att “adapting to each other’s steps, the rhythm 

of the organization, the other couples and the size of the dance floor, is generative of changes 

that in time might become part of this particular dancing style” (Sprogøe & Rohde 2009, 60). 
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Syftet med artikeln är att förmedla en grundtanke och förståelse för att 

organisationsförändringar kan ha sitt ursprung i det samspel som sker mellan organisationen 

och individen, vilket i sin tur kan ge upphov till ett organisatoriskt lärande. Dessutom 

konstaterar författarna att möjligheterna till ett organisatoriskt lärande är ett resultat av 

introduktionsaktiviteter. Författarna vill genom detta påvisa att introduktion kan leda till 

mycket mer än enbart individuellt lärande. I metaforiska termer handlar det om att ju mer 

dansen är koreograferad, desto mindre generativ kan dansen vara(Sprogøe & Rohde 2009).  

4.2 Nyexaminerade sjuksköterskors yrkessocialisation - erfarenheter av ett 

introduktionsprogram 

 

Birgitta Bisholt publicerade sin doktorsavhandling 2009, med fokus på nyexaminerade 

sjuksköterskors introduktionsprogram och deras ingång i yrkeslivet. Studien undersöker hur 

sjuksköterskor lär, socialiseras in i yrkeslivet och söker mening i den tillvaro de möter. Detta 

görs genom etnografisk metod, där både intervju- och observationsstudier används. 

Avhandlingen tar teoretisk utgångspunkt i den symboliska interaktionismen och lägger 

därmed vikt på interaktion och handlingar. Kärnan i den symboliska interaktionismen är 

individers samspel med varandra via gester, minspel, ord och andra symboler. Människan lär 

sig vad de olika symbolerna innebär och integrerar sig med sin sociala miljö, genom att förstå 

saker i enighet med de tolkningar som gäller där (Egidius 2014). 

Studien mynnar ut i fyra centrala huvuddrag, som avser spegla studiens resultat. För det första 

konstaterar Bisholt (2009) att ett klassiskt mästar-lärlingssystem förekommer på alla de åtta 

arbetsplatserna i studien. Detta är dock inte formellt beslutat, utan styrs av de uppgifter som 

ska göras i stunden. Tillvägagångssättet ger framförallt möjlighet att öva tekniska färdigheter 

och skapa en känsla för hantverket. De nyanställda frågar även i stor utsträckning de erfarna 

om detaljrika demonstrationer, vilket enligt Bisholt(2009) kan grunda sig i bristande 

yrkeskunskaper. I kombination med dessa beskrivningar förekommer även kontroll och kritik 

från Mästarnas sida. Detta anses effektivt för att rätta till brister, men mindre bra för att skapa 

förståelse för uppgiften. Mot bakgrund av det kan man konstatera att kunskap främst söks 

genom mästarna och imitation av dem. 

Det andra centrala huvuddraget är förmågan att hantera patientsituationer. Här konstaterar 

Bisholt(2009) att de nyanställda har begränsad övervakning i akuta och komplexa 

patientsituationer. Sjuksköterskorna får mest undervisning och praktik i rutinärenden, vilket 

kan skapa problematik i oförutsägbara situationer och generera i felbehandlingar. De nya 

sjuksköterskorna är medvetna om vad som behöver göras, men har inte den yrkeskompetens 

som behövs. Sjuksköterskornas grad av ansvar och befogenheter anses dessutom otydliga, 

vilket skapar en risk att de utför sysslor de inte har kompetens för. Detta utgör i sin tur en fara 

för patienten. Vidare menar Bisholt (2009) att de nyexaminerade medarbetarna är förberedda 

för enskilda uppgifter, men inte redo för den mängd avancerade uppgifter och krav som ställs 

inom sjukvården. “This is probably where a bridge between nursing education and the nursing 

profession is needed” (Bisholt 2009, 169). 
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Det tredje huvuddraget handlar om planering av det egna arbetet. Studien indikerar här att de 

nyexaminerade sjuksköterskorna under introduktionsperioden lär sig föra anteckningar, vilket 

är en gammal klassisk metod i relation till patienthantering. På detta sätt får alla medarbetare 

utveckla sin egen strategi för anteckningar och att organisera det egna arbetet. Det är något 

som inte är möjligt i datoriserade program och system. De nya sjuksköterskorna uppges dock 

ha svårt att själva avgöra vilken information som ska skrivas ner i noterna och dess relevans. 

Denna problematik diskuteras inte av personalen och uppmärksammas inte ens när felaktig 

information upptäcks i noterna. Vidare är anteckningarna både individuella och kollektiva. 

Individuella då de skrivs personligen av sjuksköterskorna, men kollektiva eftersom de ges till 

en kollega vid byte av skift (Bisholt 2009).  

Det sista huvuddraget som tas upp i studiens resultat är att formas in i yrket. Detta sker genom 

bland annat normer, regler och principer inom vården. Resultatet visar att den erfarna 

personalen är medvetna om att de nyexaminerade sjuksköterskorna är nybörjare, men är trots 

det mycket kritiska till deras yrkesskicklighet. De förminskar deras sjukvårdskunskaper, deras 

utbildning och deras förmåga att arbeta inom professionen. Till följd av detta försöker de nya 

sjuksköterskorna anpassa sig till den rådande arbetsmiljön och kommer in i en eventuellt 

negativ jargong. Studien visar även på att de nya riskerar att blir utfrysta ur gruppen om de 

inte anpassar sig till normer och värderingar. Detta resulterar i sin tur till att den rådande 

kulturen bevara (Bisholt 2009).  

Sammanfattningsvis kan studien visa på att en hög grad av lyhördhet och anpassning är 

nödvändigt för att accepteras som nyexaminerad sjuksköterska av den övriga personalen. 

Bisholt (2009) menar även att introduktionsprogrammet, som det ser ut idag, skapar 

svårigheter och hinder för den professionella utvecklingen hos de nya medarbetarna. 

4.3 Summering av tidigare forskning  

 

Utifrån den forskning vi har beskrivit kan vi konstatera att introduktion kan ha både en positiv 

och en negativ inverkan på lärandet hos den nyanställda. Introduktionsutbildningar kan, i 

enlighet med Bisholt (2009), skapa svårigheter att utvecklas då det handlar om att anpassa sig 

till rådande normer och till den befintliga personalen. Sprogøe och Rohdes (2009) studie visar 

dock att en introduktionsutbildning även kan skapa en förståelse och ett samspel mellan 

organisation och individ. Detta samspel kan sedan ge upphov till organisationsförändringar 

och ett organisatoriskt lärande. De resultat som presenteras i ovanstående forskning agerar 

utgångspunkt då vi studerar fackförbundets upplägg, de nyanställdas upplevelser och om 

utbildningen genererar kunskap. 
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Nivå 

Från samhällsnivå till 

individnivå 

Perspektiv 

Arbetstagarperspektiv, samhälls- 

och organisationsnivå 

5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta avsnitt presenteras den teori och modell som tillämpas i studien. Dessa har valts ut då 

vi upplever att de kompletterar varandra.  

5.1 Den individuella lärandeprocessen  

 

Erik Wallin, Magnus Söderström och Gunnar Hede (1982) har utformat en modell för studier 

av pedagogiska processer i arbetslivet. De hävdar att modellen innefattar olika pedagogiska 

processer som kan studeras i olika led, nivåer och perspektiv. De olika leden kan överlappa 

varandra till stor del, men de måste inte nödvändigtvis täcka varandra. Nivåerna som kan 

studeras i processen sträcker sig från samhällsnivå till 

individnivå. Dessutom menar Wallin et al (1982) att olika 

perspektiv kan vara angelägna att urskilja och utgå ifrån.  

 

 

 

Figur 1. Fritt efter Wallin et al (1982) modell 

Annika Lundmark (1998) har sedan modifierat och förenklat modellen efter Wallin, 

Söderström och Hede genom att exkludera de olika led, nivåer och perspektiv som funnits 

tidigare. Modellen illusterar den pedagogiska påverkan som sker vid till exempel utbildning 

och består av flera olika steg i lärandeprocessen. Lundmark (1998) menar att människor i 

arbetslivet lär på skilda sätt - genom deltagande i utbildning, arbetsuppgifter eller av kollegor. 

Den inlärning som bedöms som värdefull för arbetet organiseras och effektiviseras i form av 

personalutbildning. Centralt är att den nya kunskapen används i arbetet och att utbildningen 

leder till olika typer av effekter. Den aktuella modellen hjälper till att beskriva förloppet från 

påverkan till kunskapsanvändning och kan ses som en skildring av ett tidsmässigt skeende.  

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

Figur 2. Fritt efter Lundmarks (1998) modell om den individuella lärandeprocessen  

I första steget sker en påverkan, som sedan leder fram till det efterföljande lärandet. Den 

kunskap som inledningsvis lärs in bearbetas genom tankearbete och erfarenheter, samt sker 

både på ett medvetet och ett omedvetet plan. Det lärande som inträffar vid påverkanstillfället 

kan genom denna bearbetning modifieras och resulterar i att kunskapsutvecklingen tar vid. 

Kunskapsutvecklingen kan även inträffa då den nya kunskapen används, vilket symboliseras 

av den dubbelriktade pilen i modellen. Kunskapsanvändningen är det sista steget i modellen 

och individen tillämpar då det hen lärt sig i den rätta kontexten, i detta fall i arbetet. 

Lundmark (1998) hävdar också att en väsentlig del vid planering, genomförande och 

utvärdering av personalutbildning är förståelsen för att den pedagogiska processen. Skeendet 

skiljer sig mellan olika individer, varierande arbetssituationer och beroende av utbildningstyp.  

Med utgångspunkt i steg nummer ett beskriver Lundmark (1998) att en individ kan påverkas 

på många skilda sätt; genom att lyssna på andra, titta på TV eller delta i en diskussion. Då ett 

flertal individer deltar i samma typ av kurs eller utbildning utsätts de också i hög grad för 

samma typ av påverkan. Särskilt tydlig blir denna påverkan om undervisningen i hög grad 

består av föreläsningar och genomgångar. Om utbildningen istället består av gruppaktiviteter 

kan påverkan å andra sidan bli olika för deltagarna. Vidare kan lärandet hos deltagarna till 

stor del också bero på individuella faktorer som till exempel lärostil, motivation och 

erfarenheter. 

I relation till steg nummer två, redogörs det sedan för individuella förutsättningar i form av 

tidigare kunskaper, erfarenheter och motivation. En individs motivationsförutsättningar, 

brukar exempelvis summeras i tre kriterier under begreppet “ lagom + ett”. Det första kriteriet 

handlar om att individen måste bedöma att det överhuvudtaget är möjligt att lära sig eller att 

bli bättre på det som förmedlas i utbildningen. Andra kriteriet innebär att individen måste 

känna att det är viktigt eller angeläget att lära eller bli bättre på ett känslomässigt plan. För det 

tredje så ska utbildningen bestå av en viss inlärningsmässig utmaning. Utbildningen ska inte 

uppfattas som varken för lätt eller för svår (Lundmark 1998).  

Kunskapen som en individ lär sig i en situation bearbetas och integreras med tidigare 

kunskaper och erfarenheter och blir därmed individens kunskapsutveckling. Detta blir steg tre 

i processen och kan sammanfattas som individens samlande kunskaper vid en specifik 

tidpunkt. Utvecklingen kan ske under och efter utbildningen och är beroende av individuella 

faktorer, kursens upplägg och genomförande. Om deltagaren tar till sig den väsentliga 
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kunskap som delges leder det förhoppningsvis till det avslutande steget; kunskapsanvändande. 

Det kan handla om att deltagaren känner sig mer säker i sin yrkesroll, eller känner att hen 

behärskar nya metoder och tekniker i arbetet (Lundmark 1998).   

En utbildning måste uppfylla två kriterier för att den ska resultera i kunskapsanvändning för 

individen och inte enbart i trevliga minnen. Den första förutsättningen som utbildningen ska 

uppnå är att individen efter utbildningens slut verkligen ska ha lärt sig något. Andra villkoret 

handlar om att det ska finnas förutsättningar för att kunna använda kunskapen i 

arbetssituationen, det vill säga individens handlingsutrymme. Handlingsutrymmet är sedan det 

som sätter ramarna för den kunskapsanvändning som sker. Vidare kan användning och 

utveckling av kunskap både främjas och försvåras. Detta är beroende av den miljö individen 

befinner sig i och de krav som finns efter utbildningens slut. Individens egenskaper som 

exempelvis initiativförmåga och motivation till att vilja förändra har också betydelse för 

handlingsutrymmet (Lundmark 1998).  

Lundmark (1998, 22) menar att begreppet effekt kan beskrivas som “ deltagarnas 

kunskapsanvändning efter en kurs, dels för förändringar i deltagarnas omgivning som är en 

konsekvens av kursen”. Författaren menar att effekter av utbildningar kan sägas vara 

arbetsrelaterade, beroende av handlingsutrymme och att de visar sig fullt ut först en tid efter 

utbildningstillfället. Effekterna kan vidare beröra både individen, gruppen och organisationen. 

Individuella effekter kan handla om att individen tillgodogör sig kunskapen från utbildningen 

genom att arbeta bättre och snabbare. Organisatoriska effekter menar Lundmark (1998) 

handlar om att till exempel en arbetsledare använder sig av kunskapen som denne fått genom 

utbildningen för att hantera eventuella samarbetsproblem i gruppen på ett effektivare och ett 

mer positivt sätt. 

5.1.1 Motivering och kritik av modellen 

 

Teorin om “den individuella lärandeprocessen” är som tidigare nämnt en modifiering och 

förenkling av en tidigare mer komplex modell. Vi upplever att modellen saknar vissa aspekter 

som kan påverka en individs lärande och kunskapsanvändande. Faktorer som storlek på grupp 

och kognitiva funktionsnedsättningar är inte något som Lundmark beskriver kan påverka 

individens förutsättningar att lära. Kognitiva funktionsnedsättningar som exempelvis 

koncentrationssvårigheter, ångest och depressioner kan hämma individens förmåga att lära 

och bidra till en försämrad självkänsla. Vi menar också att om en individ är rädd för att 

misslyckas kan denne utveckla ett obehag mot det som ska läras, vilket kan medföra en 

blockering för att lära inom det aktuella området. Dessa aspekter upplever vi att Lundmark 

skulle kunna utveckla och ta mer hänsyn till i sin modell.  

Vårt val att ändå använda oss av Lundmarks modell grundar sig i dess bredd och att den med 

fördel går att applicera på en utbildning. Vi kunde även härleda alla modellens steg till vårt 

syfte och det resultat som vi så småningom fick fram. Steg ett och två kunde vi till exempel 

koppla till vår första frågeställning, med sitt fokus på utbildningens upplägg. Steg två och tre 

kunde vidare härledas till informanternas egna åsikter och upplevelser, alltså frågeställning 

två. Och det sista steget med sitt fokus på kunskapsanvändning speglas i studiens sista 
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frågeställning. Vi upplevde avslutningsvis att modellens tidsmässiga skeende var något vi 

kunde ta vara på, med tanke på att utbildningen har genomförts och att informanterna även 

fått arbeta ett tag. Därav kunde informanterna även uttala sig om kunskapsanvändning. 

5.2 Anpassningsinriktat- och utvecklingsinriktat lärande  

 

Teorin om anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande har bedrivits av Per-Erik 

Ellström(2001), där fokus legat på utbilning och lärande i arbetslivet. Ordet anpassning 

innebär att fokus ligger på hur människan motsvarar omgivningens förväntningar gällande 

attityder och beteende i den grupp hen tillhör. Enligt nationalencyklopedin (2014) uppstår 

anpassning då individen ändrar sina värderingar, beteende eller då denne influerar andra till 

förändring. Ellström menar att individen i ett anpassningsinriktat lärande lär sig av 

förutbestämda uppgifter eller mål, utan att ifrågasätta eller ha ett kritiskt förhållningssätt 

(Ellström 1992). Individen formas in i det rådande sammanhanget och lär sig redan 

existerande sätt att tänka och handla i förhållande till sitt arbete. Det handlar om att skapa en 

lärmiljö som främjar homogenitet och därmed skapar effektivitet, samt stabilt och tillförlitligt 

handlande (Ellström 2003). 

Utveckling är ett begrepp med skiftande betydelse, beroende av område och utgångspunkt. 

Termen utveckling kan jämföras med begreppet förändring som vid en jämförelse ter sig vara 

mer neutralt. Utveckling å andra sidan beskrivs kunna inträffa då ett fenomen eller företeelse 

går från ett lägre tillstånd till ett högre och bättre läge (Nationalencyklopedin 2014). I teorin 

av Ellström skildras utvecklingsanpassat lärande som den händelse då individen själv tar 

ansvar eller undersöker en uppgift genom att tolka, undersöka och identifiera (Ellström 1992). 

Det syftar till förmågan att hantera problematiska och oväntade situationer, samt ifrågasätta 

invanda tanke och handlingsmönster. I motsats till det anpassningsinriktade lärandet handlar 

det med andra ord om att främja heterogenitet och nyskapande i verksamheten (Ellström 

2003). 

De tre aspekterna av det goda lärandet 

Ur det anpassningsinriktade och utvecklingsinriktade lärandet går det att skilja mellan tre 

olika dimensioner vilket gemensamt ger upphov till det goda lärandet. De tre dimensionerna 

är: Bemästringslärande, utveckling av ett personligt förhållningssätt och utvecklingsinriktat 

kreativt lärande. 

Det anpassningsinriktade lärandet kan även rubriceras som bemästringslärande, vilket är den 

första dimensionen. Bemästringslärande menar Ellström genomsyrar vår förståelse och 

uppfattning av lärandets innebörd, men ger inte upphov till det goda lärandet. Utveckling av 

ett personligt förhållningssätt ligger nära bemästrandet men representerar en annan 

dimension. Den dimensionen handlar om att individen tar in lärandet och gör det till sitt eget. 

Den tredje aspekten handlar om utvecklingsinriktat, kreativt lärande där fokus ligger på 

nyskapande och utveckling av lärandet. Denna form av lärande förutsätter stundtals att 

befintliga rutiner ifrågasätts och att möjligheten till utveckling av nya tillvägagångssätt istället 

utvecklas. Ellström har utifrån två av de tre tidigare nämnda aspekterna formulerat en modell 

för lärande i arbetet. Essentiellt i denna kontext är möjligheten att hitta en balans mellan ett 
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bemästringslärande och ett utvecklingsinriktat lärande, det vill säga en balans mellan rutin och 

reflektion i det dagliga arbetet. Ellström menar att en förutsättning för denna modell är 

grundantagandet att lärandet konstrueras genom kontinuerliga aktiviteter som individen ägnar 

sig åt i vardagen. Vidare diskuterar Ellström att dessa val inte är fria utan att de istället skapas 

inom ramarna och i samspel med de hinder och möjligheter som finns (Ellström 2001).  

Utifrån tidigare resonemang kring lärande och innovationer introducerar Ellström(2001) en 

handlingsteori. Denna handlingsteori är en utveckling av Jens Rasmussens nivåmodell om 

mänsklig handling och bygger på tanken att lärande kan ses som en pendelrörelse mellan 

olika handlingsnivåer. De fyra handlingsnivåerna är följande: 

 Reflektivt handlande 

 Kunskapsbaserat handlande 

 Regelbaserat handlande 

 Rutiniserat (automatiserat) handlande 

Bemästringslärande kan utifrån denna handlingsteori förstås som en rörelse mot en rutiniserad 

handlingsnivå. Ett automatiskt lärande sker utan att en reflektiv och en medveten kontroll 

kopplas in. Dessa färdigheter kan lätt utföras och kräver ingen större ansträngning eller 

uppmärksamhet från individen. Ett lärande som bygger på dessa principer hjälper individen 

att avlasta och befria individens mentala förmåga till förmån för andra ändamål. Att rutinisera 

handlandet kan med fördel användas vid återkommande uppgifter och skapar en stabilitet och 

en känsla av trygghet i tillvaron. Då en ny uppgift, överraskning eller problem uppkommer 

krävs istället förmågan att reflektera, samt bryta det rutiniserade handlandet. Ett allt för 

rutiniserat handlande kan försvåra upptäckten av förändringar i omgivningen, då individen 

tenderar att ignorera eller omtolka förändringar som uppkommer. Detta för att individen vill 

upprätthålla den struktur och de handlingsmönster som finns sedan tidigare (Ellström 2001). 

Ett utvecklingsinriktat lärande eller ett kreativt lärande innebär en pendelrörelse mot ett 

reflektivt och ett kunskapsbaserat handlande och bort från det rutiniserade handlandet. På 

denna handlingsnivå har individen ett medvetet analytiskt tänkande med utgångspunkt i sina 

egna mål, erfarenheter och reflektioner. Handlandet är nära sammankopplat med det 

handlingsutrymme och de möjligheter individen har att påverka omgivningen för att lösa en 

uppgift eller uppnå ett mål. Individen måste få utrymme att pröva olika handlingsalternativ för 

att det utvecklingsinriktade lärandet ska uppkomma. Det utvecklingsinriktade lärandet och det 

kreativa lärandet förutsätter ett ifrågasättande som kan kopplas samman med 

innovativitet(Ellström 2001).  

Avslutningsvis kan lärandets paradoxer ses som en kontinuerlig pendelrörelse som upprättar 

en balans mellan bland annat rutin och reflektion. Pendelrörelsen främjas av att det 

rutiniserade handlandet inte behöver ses som något avskilt från det utvecklingsinriktade och 

kreativa lärandet. Det finns ett samspel mellan de olika handlingsnivåerna då de även kan ske 

parallellt (Ellström 2001).   
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5.2.1 Motivering och kritik av teorin  

 

Teorin om anpassningsinriktat- och utvecklingsinriktat lärande tenderar att förespråka det 

utvecklingsinriktade lärandet som det lärande som ska eftersträvas. Det ogynnsamma lärandet 

har däremot benägenhet att representeras av det anpassningsinriktade lärandet. Ellström är 

dock själv medveten om problematiken och menar att anpassningsinriktat 

lärande/bemästringslärande och utvecklingsinriktat lärande har en normativ laddning 

(Ellström 1992). Utgångspunkten är att Ellström genom sin handlingsteori försöker att frångå 

denna problematik genom metaforen om pendelrörelsen, men också genom att beskriva att 

handlingsnivåerna kan ske parallellt. Å andra sidan diskuterar Ellström att det 

anpassningsinriktade och det utvecklingsinriktade lärandet förutsätter olika lärandeformer, 

vilka ibland kan vara svårförenliga (Ellström 2001). 

Vi tycker också att det är av största vikt att betona att lärande i alla sammanhang inte behöver 

vara positivt. Ellström menar själv att lärande i vissa fall och hos vissa individer kan innebära 

passivitet, minskad motivation och andra negativa konsekvenser (Ellström 2001). Vi tror att 

lärande och introduktion inte passar alla och i vissa fall kan bidra till motsatt effekt, vilket vi 

anser att läsaren bör ha i åtanke. 

Vad gäller val av teori uppmärksammade vi redan i studiens uppstart Magnus Dalsvalls tankar 

om organisatoriskt lärande och ett utbyte mellan den nyanställda och företaget. Detta kunde 

sedan knytas an till Ellströms teori om det anpassningsinriktade och utvecklingsinriktade 

lärandet och var något vi ansåg intressant. Vidare tycker vi att teorin kompletterar Lundmarks 

modell, då den utvecklar hennes tredje steg om lärande.  

Avslutningsvis tyckte vi att Ellströms teori hade en tydlig koppling till våra frågeställningar 

och därmed skulle fungera som teoretisk utgångspunkt i analysen. 
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6. METOD 

I denna del av uppsatsen behandlas studiens metod. Undersökningens upplägg delges och de 

val vi har gjort motiveras.  

6.1 Kvalitativ ansats 

 

Med utgångpunkt i vårt syfte är intervjustudie den mest lämpade forskningsmetoden. Enligt 

Monica Dalen (2007) är intervju givande då informantens egna erfarenheter, tankar och 

känslor står i fokus. Detta kan härröras till syftet, där tyngdpunkten ligger på just 

studentinformatörernas erfarenhet och upplevelse av introduktionsutbildningen.  En annan 

aspekt som är utmärkande för intervjustudier är dess förmåga att gå på djupet. Detta innebär 

att området som studeras ofta är begränsat till en eller några få miljöer, som studeras i sin 

helhet. Det finns med andra ord möjlighet att titta på alla nyanseringar och detaljer, vilket inte 

är möjligt i kvantitativa studier (Repstad 2007). I detta fall kunde vi alltså gå in på djupet i 

introduktionsutbildningen och lägga fokus på både upplägg, upplevelse och resultat. Vår 

förhoppning var att detta skulle generera i ett målande resultat och visa på 

förbättringsområden och positiv respons. 

En annan motivering till valet av undersökningsmetod är den flexibilitet som intervjustudier 

innebär. Det finns alltså en möjlighet att anpassa intervjufrågorna efter respektive respondent 

eller komplettera intervjuguiden efter hand. Det finns även en möjlighet att ha 

tilläggsintervjuer med de första informanterna efterhand, av just denna anledning (Repstad 

2007). Detta ansågs positivt i denna studie, då det var svårt att förutsäga vad studiens 

frågeställningar skulle framkalla för svar och hur mycket datamaterial de faktiskt skulle 

generera i. 

En avslutande aspekt som togs i beaktande när val av metod gjordes är det begränsade antal 

individer som genomfört utbildningen det senaste året. För att få ett så korrekt resultat som 

möjligt ansåg vi att deltagarna skulle ha gått utbildningen under höstterminen 2013 eller 

vårterminen 2014. Syftet med det var att undvika efterkonstruktioner och säkra att 

respondenterna fortfarande mindes introduktionsutbildningen väl. Denna begränsning 

resulterade dock i ett litet urval respondenter, vilket gjorde att kvantitativ metod inte hade 

varit speciellt informativt. 

6.2 Urvalsmetod 

 

I denna studie har vi valt att göra vårt urval med snöbollsselektion. Det innebär att forskaren 

skaffar nya informanter via redan utvalda och existerande undersökningspersoner (Dalen 

2007). I detta fall upprättades en kontakt med det aktuella fackförbundet och den individ som 

är ansvarig för introduktionsutbildningen. Den utbildningsansvariga agerade fältets 

“gatekeeper”, vilket innebar att hen gav oss tillträde och tillåtelse att undersöka 

introduktionsutbildningen. Hen informerade sedan om hur många informanter som fanns 

tillgängliga från de två utbildningstillfällena och erbjöd sig att skicka ut en förfrågan kring 

studien till de aktuella studentinformatörerna. Av de tillfrågade var åtta stycken positiva till 

studien och vi fick då kontaktuppgifter och information kring vilken termin de gått 
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utbildningen. Kontaktuppgifterna var listade, med de nyaste kollegorna först, för att förtydliga 

vilka individer som främst borde tillfrågas att vara med i studien. Överenskommelsen var 

nämligen att prioritera de som gått utbildningen våren 2014 först, då dessa antagligen minns 

den mer i detalj än de övriga. 

Snöbollsutvalet genererade i en enkel och tidseffektiv datainsamling, vilket vi ansåg var 

positivt. Å andra sidan har vi inte själva gjort det första urvalet och har därmed inte haft 

kontroll över hur hela urvalsprocessen gått till. Dock ansågs chansen att 

studentinformatörerna skulle svara på mejl från sin ansvariga chef större än om vi själva hade 

mejlat.  Fackförbundet informerade dessutom om att det låg i deras intresse att informanterna 

ställde upp, vilket kan ha bidragit till en ökad svarsfrekvens bland informanterna.  

I studien skedde ett bortfall på två antal individer, som från början tackat ja till att delta i 

studien. Dessa studentinformatörer gick inte att få kontakt med och blev därmed aldrig 

intervjuade i studien. 

6.3 Urvalsgrupp  

 

Anselm Strauss och Juliet M Corbin (1998) menar att en studies urval ska spegla maximal 

variation i det som studeras och därmed ställa ytterligheter mot varandra. Detta syftar i att 

skapa en bra grund för utveckling av kategorier, underkategorier och så småningom analys 

och teori. Mot bakgrund av detta har denna studies urval varit relativt bundet, då enbart ett 

fåtal personer gått fackförbundets introduktionsutbildning det senaste året. Alla tillgängliga 

informanter har nyttjats och det har därför varit svårt att påverka variabler som exempelvis 

kön, geografisk spridning och ålder. Detta sågs dock inte som ett problem, då dessa aspekter 

inte var knutna till syftet och därmed inte var nödvändiga. 

Urvalsgruppen bestod, som tidigare nämnts, av sex studentinformatörer och en 

utbildningsansvarig. Avsikten var att den utbildningsansvariga på fackförbundet skulle delge 

information kring introduktionens upplägg, då denne har närvarat och planerat båda 

utbildningstillfällena. Övriga informanter skulle fokusera på att berätta om både upplägg, 

upplevelse av utbildningen och om eventuellt tillägnad kunskap.  

Studentinformatörerna var bosatta i olika delar av Sverige och hade studier som sin främsta 

sysselsättning. De läste alla olika utbildningar på sina respektive universitet och högskolor, 

där de också var verksamma i sitt arbete. Av studiens studentinformatörer gick fyra stycken 

av dem introduktionsutbildningen höstterminen 2013 och två stycken vårterminen 2014. 

6.4 Datainsamlingsmetod och verktyg 

 

Semistrukturerad intervjuform och intervjuguide  

Insamlingen av studiens datamaterial kom till största del från enskilda intervjuer och 

resterande del från verksamhetens egna dokument. Avsikten var att ha semistrukturerade 

intervjuer, där intervjuguiden bestod av centrala teman och frågor i förhållande till ämnet 

(Dalen 2007). Intervjuguidens teman utgick ifrån studiens syfte och arbetades fram mot 

bakgrund av frågeställningarna. Frågorna var också snarlika i den utbildningsansvarigas 
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respektive studentinformatörernas intervjuer, för att sambandet mellan de olika intervjuerna 

skulle vara tydligare och att de olika temana skulle kunna ligga till grund för resultatdelens 

struktur i ett senare skede. Den semistrukturerade intervjuformen användes främst på grund av 

dess flexibilitet och för att kunna anpassa frågor och följdfrågor efter informanternas svar. 

Dess förmåga till anpassning ansågs även generera i mer naturliga samtal och därmed mer 

öppna och informativa svar.   

Avsikten med tema “bakgrund” var att börja intervjun avslappnat och övergripande, för att så 

småningom gå in på de mer centrerade ämnesområdena kring upplägg, upplevelse, syfte och 

resultat. Att inleda med lättsamma frågor som ligger i periferin för det som undersöks, sedan 

fråga det mest centrala och avslutningsvis vara mer generell igen, är en metod Dalen (2007) 

kallar för områdesprincipen. Vidare fanns en tanke om att ha mycket öppna och deskriptiva 

frågor, så som “Berätta om..” och “Hur upplevde du..”. Enligt Esaiasson et al (2012) ska dessa 

generera i spontan respons från deltagarna. Dessa svar var av stor betydelse i denna studie, då 

respondenternas upplevelse och spontana åsikter kring utbildningen var ett av fokusområdena. 

I relation till sanningshalten var avsikten även att undvika ledande frågor i frågebatteriet och 

undvika frågor som inleds med “varför”. Att börja frågor på det sättet kan uppfattas som 

kontrollerande och likställas med ett förhör, vilket ville undvikas. 

Att intervjuguidernas teman begränsades till enbart tre stycken beror på frågornas förmåga att 

gå in i varandra. Det blev exempelvis naturligt att fråga om studenternas upplevelse av olika 

moment i introduktionsutbildningen, i anslutning till att momenten beskrevs. När hela 

intervjuguiden var färdigställd organiserades även alla frågor i en matris, för att kontrollera att 

de områden som avsågs studeras verkligen täcktes av. I kombination med matrisen gjordes 

också två testintervjuer för att kontrollera att frågorna var lätta att ta till sig och förstå. Det 

gav också en möjlighet att testa den tekniska inspelningsutrustningen och därmed försäkra sig 

om att ljud och batteri var bra (Dalen 2007). Värt att betona är dock att testinformanterna 

varken var studentinformatörer eller anställda på fackförbundet. De två informanterna 

uppfyllde således inte de tilltänkta kriterierna, men kunde i vilket fall ge återkoppling på 

frågorna. Utifrån matrisen samt pilotintervjuerna beslutades bland annat om att en fråga om 

ålder skulle tas bort och en om åsikter kring utbildningens omfattning och längd läggas till. 

För att komplettera chefsintervjun, som framförallt fokuserade på introduktionsutbildningens 

upplägg, har studien även utgått ifrån skriftliga dokument, som tillhandahölls av 

fackförbundet vid intervjutillfället. Dessa inkluderade en inbjudning till utbildningstillfället 

och ett körschema med innehåll och tider för utbildningsdagarna. 

6.5 Intervjusituation  

 

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev ut till alla informanterna via 

mejl. Detta innehöll bland annat presentation av oss, studiens syfte, upplägg och 

förhållningssätt till etiska principer. Vad de gäller de etiska aspekterna informerades det 

exempelvis om konfidentialitet och att studien inte nämner namn på varken fackförbund eller 

deltagare. Brevet finns i sin helhet i uppsatsens bilaga, vid ytterligare intresse av dess 

innehåll. 
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Så som Kvale och Brinkmann (2009) förespråkar inleddes alla studiens intervjuer med en 

orientering. Det innebär exempelvis att intervjuaren berättar lite om studien, etiska aspekter 

och frågar om lov att få spela in materialet. När de praktiska aspekterna sedan var avklarade 

och samtycke uttalats, inleddes intervjun och inspelningen. Valet att spela in samtalen grundar 

sig i inspelningarnas exakthet och möjligheten att gå tillbaka och lyssna på materialet flera 

gånger. Kvale och Brinkman menar även att det ger forskaren möjlighet att vara fokuserad på 

informanten och dynamiken i samtalet, istället för att anteckna.  

Den första intervjun gjordes med den utbildningsansvariga och varade i 80 minuter. Studiens 

båda författare var närvarande och all information spelades in, för att senare kunna 

transkriberas i detalj. Samtalet ägde rum i ett konferensrum i organisationens egna lokaler, 

vilket minimerade distraherande moment från omgivningen. 

Intervjuerna med studentinformatörerna var cirka 30 minuter långa och genomfördes, till 

skillnad från den första intervjun, per telefon. Detta grundade sig i att alla informanterna 

bodde i olika städer runt om i Sverige och att det därmed inte var logistiskt möjligt att ha 

personliga intervjuer med dessa. En positiv aspekt med telefonintervjuer är att de är både 

tidseffektiva och kostnadseffektiva, i relation till personliga intervjuer. Å andra sidan kan 

informantens koncentration och tålamod brista om telefonintervjun överstiger trettio minuter 

och för många frågor delges (Esaiasson et al 2012). Detta är något vi fått anpassa oss till och 

intervjuerna blev därav tio minuter kortare än de först var tänkt.    

För att vi båda skulle kunna vara delaktiga i intervjuerna med studentinformatörerna användes 

högtalartelefon, efter medgivande från informanterna. Detta försämrade delvis ljudet, men gav 

å andra sidan möjlighet för oss att vara hundra procent delaktiga genom hela processen. 

Repstad (2007) beskriver även att det finns en del fördelar med att vara två personer som 

intervjuar. Detta återspeglas i vår studie genom att en av oss, i enlighet med Repstad (2007), 

ansvarade för att intervjuguiden följdes, medan den andra ställde spontana uppföljningsfrågor 

utifrån de svar som gavs. Dessutom kunde vi efter respektive intervju diskutera upplevelsen 

och tolkningen av intervjun. Tanken var också att båda skulle få full inblick i det insamlade 

materialet vilket därmed skulle underlätta sammanställningen av materialet i ett senare skede. 

Repstad menar att nackdelarna med att vara två forskare kan vara att informanten upplever sig 

vara i minoritet. Detta var något som vi var medvetna om och försökte motverka genom att 

använda ett vardagligt språk.  

6.6 Utskrift 

 

När studiens material spelats in satte arbetet med transkribering igång. Bearbetningen gjordes 

av oss båda, där vi har behandlade halva materialet var. Detta ansågs både tidseffektivt och 

lättast rent logistiskt. Intervjuerna återgavs ordagrant, med undantag för “hmm”, “skratt”, 

“äh” och andra ofta förekommande upprepningar. Dessa togs bort för att språket skulle bli 

mer flytande och analysen lättare att göra. Konstpauserna i samtalen återgavs dock genom 

punkter, då det indikerar på informantens betänketid och minimerar plötsliga byten av ämne. 

Trots dessa återgärder upplevdes transkriberingen i vissa avseenden ganska hackig och 
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repetitiv. Detta bekräftar Kvale och Brinkmann (2009) som menar att ett välformulerat tal kan 

kännas osammanhängande och upprepande i skriven form, medan en argumenterande text kan 

låta tråkig och högtravande i muntlig framställning. Mot bakgrund av detta har citaten i 

studiens resultatdel till viss del förtydligats och därmed blivit mer flytande i sin form. Detta 

för att undvika lässvårigheter för läsaren, men också minska en oetisk stigmatisering av 

studiens individer (Kvale & Brinkmann 2009). 

6.7 Kodning av materialet 

 

Då vi hade transkriberat allt material lästes intervjuerna igenom för att på så sätt skapa en 

överblick av materialet. Genom att läsa igenom alla intervjuer ett flertal gånger hittade vi ord 

och begrepp som återkom och var centrala i alla intervjuer. Konkret innebar det att vi skrev ut 

materialet och sedan antecknade stödord i marginalen kring vad som hade berörts i respektive 

stycke och intervju. Därefter skrev vi en kort sammanfattning av de mest väsentliga 

aspekterna och centrala delarna i materialet för respektive intervju. Efter att vi hade brutit ner 

intervjuerna i begrepp och centrala delar försökte vi att åter se helheten genom att skapa 

gemensamma teman utifrån begreppen och de centrala delarna. Vi hade studiens 

frågeställningar i åtanke då de försökte hitta teman i materialet. De tre teman som valdes ut 

var: Introduktionsutbildningens upplägg, upplevelse av introduktionsutbildningen, förvärvad 

kunskap och kunskapsanvändning. Dessa teman kopplades sedan till Ellströms teori om 

anpassningsinriktat- och utvecklingsinriktat lärande samt Lundmarks modell, som vi i ett 

tidigare skede hade valt som utgångspunkter. 

6.8 Validitet  

 

Validitet är enligt Esaiasson et al (2012) det mest centrala problemet i den empiriska 

samhällskunskapen. Den har flera definitioner men kan enkelt förklaras som systematiska 

mätfel eller att forskaren mäter det som avses att mätas. Dalen (2007) skriver i sin bok 

Intervju som metod om vilka aspekter som är knutna till validiteten i kvalitativa 

intervjustudier. Mot bakgrund av dessa förs nedan ett resonemang om denna studies validitet.  

Inledningsvis har vi i denna studie fokuserat på att få fram ett bra urval. Förhoppningen var att 

ha informanter som var väl insatta i det aktuella ämnet och därav få relevant information. 

Olämpliga informanter hade kunnat resultera i ett felaktigt datamaterial eller att intervjuerna 

inte gav svar på studiens frågeställningar. Denna problematik hade kunnat bli framträdande 

om studentinformatörerna till exempel arbetat i allt för många år i sin roll. Då hade minnet 

antagligen sviktat och validiteten försämrats.   

Vidare menar Dalen (2007) att forskaren spelar stor roll för en studiens validitet. Det är av 

största intresse vilken anknytning forskare och informanter har med varandra och är något 

som bör uttryckas klart och tydligt i rapporten. Detta syftar till att läsaren själv ska ges en 

möjlighet att analysera omständigheterna och vara kritisk gentemot studien. I detta fall hade 

ingen av oss någon relation till varken urvalsgruppen eller företaget sen tidigare. Detta 

påverkade validiteten positivt, då risken för subjektiv analys minskar. Det minimerar även 

risken att informanternas svar påverkades av en redan etablerad relation (Dalen 2007). 
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Ett sätt att kontrollera validiteten är att granska sin intervjuguide. Det ska klart och tydligt 

framgå vilka problemställningar som studien behandlar och med andra ord avser att mäta 

(Dalen 2007). I denna studie har kopplingen mellan syfte och intervjufrågor säkerställts på två 

sätt. För det första har intervjuguiden teman som följer studiens frågeställningar. Detta för att 

få en tydligare struktur och ge en konkret bild av vad som undersöks. Dessutom utarbetade vi 

en matris för samtliga intervjufrågor. Syftet med det var att se vad frågorna egentligen mätte 

och därmed kunna sålla bort de som ansågs irrelevanta. Dessa strategier har tillsammans 

hjälpt oss att kontrollera intervjuguidens validitet och därmed resulterat i mer valida frågor. 

Värt att tillägga är att forskaren även påverkar validiteten genom sitt sätt att ställa frågor 

under intervjun. Om det är bra frågor som genererar i uttömmande svar ökar validiteten 

(Dalen 2007). Detta är något vi haft som utgångspunkt och därmed haft semistrukturerade 

intervjuer, med många öppna frågor.   

Som avslutning är det viktigt att belysa svårigheten med vår förförståelse, då denna kan 

påverka validiteten. Alla individer bemöter ett fenomen med någon slags förförståelse i 

bagaget, vilket kan påverka studiens resultat och analys. Ingen av oss är sedan tidigare insatt i 

fenomenet introduktionsutbildning eller i fackförbundets verksamhet, vilket gynnar 

objektiviteten i studien. Å andra sidan är introduktion inget främmande utan något som alla 

har en bild eller åsikt om. Mot bakgrund av detta har vi fått tänka på det kritiska 

förhållningssättet och agerat så objektivt som möjligt under processens gång.   

6.9 Reliabilitet 

 

Om validiteten avser vad det är som mäts, så är reliabiliteten hur det mäts (Bjereld, Demker & 

Hinnfors 2009). Det syftar alltså på en studies tillförlitlighet och hur skickligt den är 

genomförd. Frågan är om ett resultat kan reproduceras vid ett annat tillfälle och med andra 

forskare involverade (Kvale & Brinkmann 2009). Om olika forskare får samma resultat när 

undersökningen görs om, har studien god intersubjektivitet. I intervjustudier finns dock en 

svårighet med intersubjektivitet, då det finns påverkansfaktorer som är svåra att styra. 

Personlig kemi är till exempel avgörande för vilka svar respektive forskare får i en 

intervjusituation (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009). Trots detta har intersubjektiviteten i 

denna studie påverkats positivt av att intervjuerna har spelats in och transkriberingen har 

utgått ifrån givna instruktioner. Det la grund för mer enhetliga resultat, då vi hade samma 

utgångspunkt och riktlinjer. Det skapade även möjligheter för en extern individ att kontrollera 

utskrifter eller analys utifrån inspelningarna om så önskats. 

Vidare är ledande frågor negativt för en studies reliabilitet (Kvale & Brinkmann 2009). I 

denna studie minskade den semistrukturerade intervjuformen risken att ställa ledande frågor, 

då ett kontrollerat frågebatteri fanns att tillgå under intervjun. Å andra sidan hade kontrollen 

varit ännu bättre om intervjuerna varit helt strukturerade, utan utrymme för improvisation. 

Intervjuguiden finns även att tillgå i bilagan, för att undersökningen ska vara lätt att replikera 

om så önskas. 
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6.10 Generaliserbarhet 

 

Om det visar sig att intervjustudiens resultat är tillförlitliga och giltiga kvartsår frågan kring 

om resultatet kan överföras även till andra sammanhang och intervjupersoner. Det vill säga; är 

studiens resultat generaliserbart även till andra undersökningspersoner och situationer? Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver tre former av generalisering: naturalistisk, analytisk och 

statistisk. I den aktuella studien finns tendenser till naturalistisk och analytisk 

generaliserbarnhet. Den naturalistiska generaliseringen innebär att personliga erfarenheter hos 

en individ studeras. De personliga erfarenheter en individ har kan vara så kallad tyst kunskap, 

vilket kan göra det komplext för forskaren att förstå. Den analytiska generaliseringen handlar 

om i vilken utsträckning resultatet i en studie kan ge vägledning för vad som kan inträffa i en 

annan situation. En vanlig kritik som riktas mot intervjuforskning är svårigheten att 

generalisera då det oftast finns för få intervjupersoner för att kunna dra paralleller till den 

stora massan. De intervjuer som genomförts i denna studie är alla bundna till kontexten där de 

återfinns. Kvale och Brinkman påpekar att intervjupersonernas utsagor är personliga och är 

kopplade till deras egna erfarenheter och upplevelser av introduktionsutbildningen. Mot 

bakgrund av detta anser vi att sannolikheten att återskapa en studie med samma resultat 

begränsad, med tanke på informanternas subjektiva upplevelser. Å andra sidan kan studien 

genom den analytiska generaliseringen skapa en förförståelse för utfallet av en likande studie. 

6.11 Etik  

 

Vi har valt att utgå från Kvale och Brinkmanns (2009) fyra tolkningar av etiska riktlinjer; 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Dessutom har studien 

tagit hänsyn till Vetenskapsrådets(2011) ”god forskningssed”, som bland anat syftar till att ge 

kännedom om de etiska lagar och riktlinjer som reglerar och ställer krav på 

forskningsprocessen. Vidare har Dalens (2007) redogörelse av etiska reflektioner vid 

kvalitativa studier tagits i beaktandet under studiens gång. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att de fyra etiska aspekterna inte bör ses som frågor 

som ska lösas, utan snarare som osäkerhetsområden. Författarna menar dessutom att dessa 

osäkerhetsområden kan bedömas som problemområden, som forskarna ständigt bör 

uppmärksamma och reflektera över i intervjustudien. Vidare hävdar Kvale och Brinkmann att 

kvalitativa forskningsintervjuare inte ska lösa problem utan snarare öppna upp för de 

dilemman som kan uppstå under en forskningsprocess. 

Enligt Dalen (2007) är krav på samtycke då individen har lämnat sitt medgivande utan att det 

funnits några yttre påtryckningar. Informanten ska också vara informerad om studiens syfte. I 

den aktuella studien fick alla informanter ett mejl innan intervjutillfället (se bilaga) för att de 

skulle vara informerade om studien, att deltagandet var frivilligt och att individen har rätt att 

dra sig ur undersökningen. Detta var dessutom något som upprepades vid intervjutillfället. Då 

vi valde att spela in intervjuerna frågades informanterna om samtycke till detta, vilket alla 

informanter ställde sig positiva till. Att intervjuerna spelades in hade sin grund i att det kan 

minska risken för att informanternas uttalanden tolkas på felaktigt sätt. 
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I ett inledande stadie tog vi kontakt med den ansvarige för introduktionsutbildningen. Det var 

sedan denne som förmedlade kontakten vidare till studentinformatörerna. Kvale och 

Brinkmann (2009) hävdar att en samtyckesproblematik kan uppstå, då det handlar om vem 

som ska ge sitt godkännande till deltagandet i en studie. Detta då en överordnads samtycke 

kan innebära ett subtilt tryck på de underordnade att delta i studien. I detta fall skulle 

studentinformatörerna i så fall kunna känna påtryckningar att medverka och därmed göra den 

överordnade till lags. Å andra sidan hjälpte den ansvarige endast oss med att etablera en första 

kontakt med informanterna genom att undersöka intresset hos dessa. Det var sedan vi som 

kontaktade studentinformatörerna via mejl och bokade en intervjutid med respektive person. I 

detta skede fick vi några bortfall vilket skulle kunna indikera att vissa tidigare hade känt ett 

visst tryck att ställa upp i undersökningen.  

Konfidentialitet innebär att intervjupersonen blir informerad om att allt denne delger vid 

intervjutillfället kommer att behandlas med sekretess och därmed inte ska kunna kopplas till 

en enskild individ (Dalen 2007). Konfidentialiteten hjälper till att skydda individen från att 

obehöriga ska ta del av de utlämnade uppgifterna. Forskarna kan sedan via kodnycklar 

härleda uppgifterna till enskilda individer (Vetenskapsrådet 2011). Informanterna i den 

aktuella studien avidentifieras genom att namn, kön, ålder, fackförbundets namn samt att 

studieort inte finns med då studien publiceras. Vi har i enlighet med Vetenskapsrådet (2011) i 

stor utsträckning även försökt att ta bort privat data som skulle kunna spåras till en enskild 

individ. Den ansvariga för introduktionsutbildningen har inte kunnat avidentifieras i samma 

utsträckning som studentinformatörerna, då denne själv har utformat utbildningen. Å andra 

sidan har personuppgifter kring den utbildningsansvarige tagits bort.  

Det tredje osäkerhetsområdet handlar om möjliga konsekvenser som kan uppstå i en studie för 

de informanter som medverkar. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det även bör tas i 

beaktande att deltagarna kan ta skada av undersökningen, men att det också kan generera i 

vetenskapliga fördelar. Summan av de positiva aspekterna för deltagarna och den kunskap 

som förmedlas ska uppväga de risker och tänkbara skador som kan tänkas uppstå för 

deltagaren. Denna problematik är något som vi haft i åtanke då vi genomfört studien. I 

enlighet med Kvale och Brinkmann(2009) har ett resonemang förts kring huruvida den 

öppenhet som präglat intervjuerna har medfört att deltagarna avslöjat saker som de sedan 

ångrat. Då deltagarna i studien fortfarande är anställda på fackförbundet kan detta tänkbara 

scenario i vissa fall kanske uppstå hos en del individer. Deltagarna har dock, som tidigare 

nämnt, blivit avidentifierade. Det innebär att deltagarna är okända även för överordnade och 

kollegor på företaget, vilket minimerar risken för att de till exempel ångrar specifika 

uttalanden. Vi hoppas snarare att deltagarnas upplevelse och de förslag på 

förbättringsområden som framkommit kan bidra till en förbättrad introduktionsutbildning i 

framtiden. Den utbildningsansvariga kan genom eventuell negativ information som 

framkommer uppleva detta som känsligt. Vi har därför valt att inte uppge fackförbundets 

namn eller politiska tillhörighet samt att använda fiktiva och könsneutrala namn på samtliga 

informanter. I kommunikationen med den utbildningsansvariga har det även framgått att 

studien ämnar bidra med information och utvecklingsområden i relation till utbildningen. 
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Det fjärde och sista osäkerhetsområdet är forskarens roll och hur denna roll kan påverka 

kvalitet och hållbarhet kring de etiska beslut som tas i studien. Kvale och Brinkmann(2009) 

beskriver att forskarens vetskap om värdefrågor, etiska riktlinjer och teorier kan hjälpa till då 

etiska och vetenskapliga intressen ska jämföras. Vidare diskuterar författarna att det kan 

finnas en motsättning mellan professionell distans och personlig vänskap. Då deltagarna i 

studien befann sig i ungefär samma livssituation och ålder som vi själva krävdes disciplin och 

ett kritiskt förhållningssätt för att inte hamna i “ personlig vänskap”. Vi har även strävat efter 

att inte låta våra tidigare erfarenheter och upplevelser avspeglas i frågor och framställning i 

undersökningen, utan istället tillämpa ett neutralt förhållningssätt. 
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7. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS  

7.1  Studiens informanter   

 

Utbildningsansvarig  

Den utbildningsansvariga på fackförbundet har en personalvetarexamen och har arbetat i 

verksamheten i 1,5 år.  

Kim 

Kim valde att söka tjänsten som studentinformatör då hen tidigare har arbetat med försäljning 

och tycker om den sociala biten med att träffa människor. 

Robin 

Robin ville ha ett arbete vid sidan av studierna då hen upplever att studierna flyter på som bäst 

med ett jobb vid sidan av. Från sitt tidigare arbete inom säljbranschen upplever Robin att hen 

tagit med sig kunskapen att på ett lättsamt sätt kommunicera med andra människor.  

Alex 

Det som lockade var främst de flexibla arbetstiderna som underlättar i studierna men också 

den värdefulla erfarenhet tjänsten för med sig. Alex har sedan tidigare vana av att arbeta med 

människor i olika forum.  

Charlie 

Då Charlie såg annonsen om att en studentinformatör söktes kände hen direkt att det var något 

som skulle vara intressant.  

Lo 

Lo upplevde att hyran blev väldigt hög och att CSN inte riktigt räckte hela vägen och kände 

då att ett extrajobb skulle underlätta. Det som gjorde att hen fastnade för just rollen som 

studentinformatör var att tjänsten var lätt att kombinera med studierna, men samtidigt gav 

möjlighet att ha kontakt med andra studenter. Lo har sedan tidigare kännedom om 

säljbranschen.  

Lee 

Lee sökte tjänsten som studentinformatör då hen tyckte det skulle vara skönt med en 

extrainkomst och samtidigt få arbetslivserfarenheter. Lee har genom tidigare erfarenheter fått 

med sig kundkontakt och bemötande som hen upplever kan vara användbart i tjänsten.  

7.2 Introduktionsutbildningens upplägg 

 

Första utbildningsdagen 

Via intervjuerna blev vi varse att utbildningen på vårterminen 2014 modifierats med några 

små ändringar sedan hösten 2013. Det har exempelvis tillkommit en värderingsövning, ett 

föredrag om förbundsstyrelsen och att några moment i utbildningen har bytt plats. Detta 

ansågs inte vara några större förändringar och vi tror därmed inte att det har påverkat 

helhetsresultatet. I den kommande redogörelsen för upplägget kommer för tydlighetens skull 

den senaste versionen av utbildningen att förklaras. 
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Introduktionsutbildningen äger rum på fackförbundets huvudkontor och tar två dagar i 

anspråk. Då studentinformatörerna bor i olika delar av Sverige samlas alla i Stockholm och 

får logi, kost, resa och arbetstid betalt av verksamheten. Antal deltagare på utbildningen är 

direkt kopplade till verksamhetens rekryteringar och varierar därmed mellan terminerna. Alla 

de nya studentinformatörerna får innan utbildningstillfället en inbjudan, med ett körschema 

för dagen och information. Den utbildningsansvarige berättar i citatet nedan:  

“/../ det är tydligt med syftet och så i inbjudan och varför vi gör det. Annars är det 

mest praktisk information och hur de ska förbereda sig. Vi har en handbok som rör 

det mesta om tjänsten och den är väl runt 80 sidor. Den vill vi att de ska ha läst 

innan, så de har en kunskapsgrund och vi vet hyfsat vad de kan och så. Även om 

många inte har... vi har egentligen inga förkunskapskrav. Men för att hitta att vi är 

ungefär på samma nivå när vi börjar så tänker vi att de ska läsa den. Det är en del av 

den pedagogiken vi utgår ifrån också”.    

När studentinformatörerna är på plats första dagen inleds utbildningen med samling och fika, 

för att lära känna varandra. Därefter kommer ett välkomst-föredrag med presentation av alla 

deltagare och delaktiga, samt genomgång av mål, syfte och schema. I detta läge får även de 

nyanställda diskutera frågor och förväntningar på utbildningen. Här finns även utrymme för 

en värderingsövning, med ställningstaganden i olika hörn. Detta för att få deltagarna 

avslappnade, samt att de får lära känna varandra lite bättre. Vidare tillkommer en timme med 

information kring vad rollen som studentinformatör går ut på, samt hur arbetsmetoder och 

kampanjer ser ut. Charlie berättar om delar av det på följande sätt. 

“Ja det var väl två dagar om jag minns rätt och ganska fullsmockat med information 

och så. Det var väldigt mycket praktisk information där man gick igenom steg för 

steg och vad det innebar. Dels lite vad själva.. ja vad fackförbund är för något och 

vad X är för något. Sen vad de står för och själva rollen som studentinformatör och 

mer praktiskt hur man arbetar /../”. 

När förmiddagen är slut blir det lunch, som sedan efterföljs av ett tvåtimmarpass om 

fackförbundet och organisationen. Studentinformatörerna får då kunskap om organisationens 

uppbyggnad och vilken sektor de arbetar inom. Detta praktiseras genom att 

studentinformatörerna får ut ett quiz om fackförbundet. Detta quiz besvaras sedan sista 

timmen dag två, för att deltagarna ska ha haft någon chans att notera svaren på frågorna under 

utbildningens gång. Den mesta tiden under dessa två timmar spenderas dock på medlemskapet 

i fackförbundet. Här ligger fokus på de förmåner som medlemmarna får, då detta är centralt i 

mötet med studenterna ute i skolorna. I detta moment finns även en chans att öva på 

förmånerna i form av en övning.  Övningen går ut på att studentinformatörerna ska para ihop 

texter om olika individer med passande förmåner. De kanske får veta att till exempel Albin 

läser fjärde året till miljövetare och söker efter ett extrajobb, i samband med att han kommer 

fram till informationsbordet. Vilka förmåner är då bra att trycka på i just detta fall? Lee 

bekräftar uppgiften. 

“Jag tror att vi fick ut ett typ av exempel på hur det skulle kunna se ut när en person 

kom fram och var utbildad till något specifikt. Och något sådär och då skulle man 

hitta de mest passade förmånerna för den /../”.    
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På eftermiddagen följer ett teoripass med information om den fackliga kartan. Här pratas det 

om skillnaden mellan TCO, LO och SACO, vad de olika förbunden står för och vad ett 

kollektivavtal är. Det är fokus på det arbetsrättsliga för att de nyanställda ska veta hur ett 

typiskt fall ser ut. Med fall avses den process från att en medlem kommer in, till att denne får 

hjälp av en förtroendevald, ombudsman, förbundsjurist eller att arbetsdomstolen blir aktuell. 

Även här figurerar praktiska inslag.  

“Juste, sen hade vi frågesport också! Att man fick gissa.. man fick något formulär 

där man skulle gissa om det var lagen eller kollektivavtalet, å sen fick vi sitta med 

lagbok och kolla om vi hade rätt och så. Och sen fick vi berätta för varandra!” 

Dagen avslutas med gemensam reflektion över intryck och vad som hänt under dagen. Detta 

diskuteras genom exempelvis bikupa, där deltagarna får reflektera i mindre grupper. På 

kvällen sker sedan en gemensam aktivitet och middag i närområdet. 

Andra utbildningsdagen  

Andra utbildningsdagen börjar på samma sätt som dag ett avslutades, genom reflektion. 

Därefter ägnas en stund åt sociala medier, vilket inkluderar till exempel fackförbundets 

representation på facebook, hemsidan och linkedin. Kunskapen ska hjälpa de nyanställda att 

så småningom lotsa medlemmar på hemsidan och veta hur fackförbundet marknadsför sig. I 

nästa moment på schemat informerar de ansvariga om praktiska detaljer som rör tjänsten. 

Detta inkluderar exempelvis tidrapportering, lön, reseräkningar och friskvårdsbidrag. Denna 

kunskap finns även att hämta i den tidigare nämnda handboken, som studentinformatörererna 

tillhandahållit. Just tidrapporteringen berättar Kim spontant om i sin intervju.  

“Men det var också mycket att man först fick info om hur det fungerade och sen fick 

man prova. Hur man skulle fylla i tidrapporten till exempel! Då fick man ett.. aa du 

ska jobba såhär och sen så fick man fylla i det. Så man fick göra det själv”.   

Efter förmiddagsfika får deltagarna besök av en eller två redan etablerade 

studentinformatörer. Detta syftar i att de nyanställda ska få kunskap från någon som själv 

arbetar som studentinformatör och därmed är insatt i rollen. Det ger en bild av hur en vanlig 

arbetsdag ser ut, fallgropar och tips. I direkt anslutning till detta är ett längre pass, som 

innefattar både praktiska och teoretiska delar om rekrytering. De nyanställda får då tips på hur 

man kan inleda ett samtal, leta behov hos en person, samt jobba med öppna respektive slutna 

frågor. Mot bakgrund av detta får de även träna ytterligare på värvningsteknik. Övningen sker 

i små grupper om 4-5 personer och feedback från de andra gruppmedlemmarna och 

kursledaren inkluderas i anknytning till varje rollspel.  Detta beskriver Alex på detta sätt.  

“Det var ett par av de som jobbade på olika ställen på X som kom in. Då fick vi 

papper på ’tänk på det här’ och sen fick vi köra en provrekrytering, på den här 

personen då. Och så hade de fått någon form av instruktion, till exempel att vara 

väldigt för eller emot… eller ställa sådana här frågor. Och så skulle man bemöta 

det…” 

Efter ovanstående moment är det återigen paus och lunch, för att sedan gå igenom de två sista 

områdena på utbildningen. Det första handlar om att en representant för förbundsstyrelsen 
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föreläser om hur de styr de styr organisationen, vad de gör och varför. Därefter kommer en 

timmes övning, där studentinformatörerna gruppvis får planera sin egen aktivitet. Med 

aktivitet avses ett arrangemang av något slag, utifrån givna förutsättningar. Enligt den 

utbildningsansvariga ska planeringen ske utifrån en modell som heter före-under-efter och 

som används av hela organisationen. Den syftar till att betona relevansen av ett bra för- och 

efterarbete, för att skapa en bra aktivitet. Vad ska planeras innan, vad är viktigt att tänka på 

under aktiviteten och vad är viktigt efteråt. Kim exemplifierar:  

“Ah precis, vi kunde få så att ’ni ska stå på en mässa för miljöstudenter och ni har 

dom här förutsättningarna. Planera ett event så bra som möjligt’ ” 

Dagen avslutas med 15 minuter sammanfattning av utbildningen, där också facit på det 

tidigare nämnda quizet delges och en smörgås till hemresan delas ut. 

7.2.1 Analys av introduktionsutbildningens upplägg 

 

Med avstamp i Lundmarks (1998) modell och dess första steg börjar de nya medarbetarna 

redan från första stund påverkas av verksamheten och utbildningen. Studentinformatörerna får 

nämligen både samtala och lyssna på varandras presentationer, vilket enligt Lundmark (1998) 

ger avtryck. Hon betonar även att individer som deltar i samma utbildning - med fokus på 

föreläsningar - i stor utsträckning utsätts för samma typ av påverkan. Utifrån det kan det 

konstateras att studentinformatörerna i denna utbildning till viss del exponeras för samma 

sorts intryck. Med insikten att fackförbundets introduktion dessutom består av gruppövningar 

och diskussioner, finns även utrymme för olika slags påverkan och därmed olika lärande. Att 

göra rollspelsövningar i smågrupper kan exempelvis generera i olika respons, beroende på 

grupp. Detta kan i sin tur innebära att Charlie fick möjlighet att lära sig något som inte Alex 

fick. 

Om deltagarnas förutsättningar för lärande, har vi relativt lite kunskap. Det går dock att se 

mönster av tidigare service-, sälj- och kunderfarenhet hos informanterna, vilket påverkar 

lärandet och utgångspunkten. Upplägget på utbildningen säkrar också till viss del 

informanternas kunskapsmässiga grund, genom den handbok som ska ha lästs innan 

utbildningens start. Lundmark (1998) menar att den kunskap som initialt lärs in, bearbetas 

både medvetet och omedvetet. Detta sker genom tankar och erfarenheter, samt föranleder att 

kunkapsutveckling tar vid. Att denna introduktionsutbildning har schemalagd tid för 

reflektion, generar alltså i medveten reflektion och bearbetning av det aktuella materialet. Det 

i sin tur ökar chanserna för kunskapsutveckling, vilket är det tredje steget i Lundmarks(1998) 

modell och det som introduktionsutbildningen syftar i. 

Vidare kan introduktionsutbildningens upplägg ses i relation till Ellströms (2003) teori om 

anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande. I likhet med det anpassningsinriktade 

lärandet, lär sig studentinformatörerna till viss del redan existerande sätt att tänka, handla och 

värdera. Studentinformatörerna får exempelvis ta del av en föreläsning angående 

arbetsmetoder. De nyanställda blir då insatta i att klassrumspresentationer, informationsbord 

och mässor är centrala i deras kommande yrkesroll. De formas därmed av föreläsningen och 

reproduceras in i det rådande arbetssättet och handlingsmönstret inom verksamheten. Även 
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övningen där informationstexter om olika individer ska paras ihop med rätt förmån indikerar 

på ett anpassningsinriktat lärande. Detta med utgångspunkt i att uppgiften, precis som i ett 

anpassningsinriktat lärande, utgår ifrån givna förutsättningar och mål. Uppgiften utförs utifrån 

specifika direktiv och det finns ett rätt svar, som kan utläsas i facit. Det är också en kunskap 

som så småningom blir rutiniserad, då studentinformatörerna ständigt möter personer som 

dessa i sin yrkesroll. 

Vidare indikerar utbildningens upplägg även på utvecklingsinriktat lärande. Detta går att 

härleda till exempelvis momentet “planera en aktivitet” dag två. Här finns möjlighet att vara 

innovativ och hitta på egna sätt att arbeta. Deltagarna får då själva tolka uppgiften, reflektera 

och utarbeta en plan för medlemsrekrytering. I motsats till övningens utvecklingsinriktade 

karaktär går dock att se små tendenser även mot det anpassningsinriktade. Detta grundar sig i 

instruktioner om att studentinformatörerna måste utgå ifrån modellen före-under-efter, vilket 

antagligen påverkar deras arbete. Detta bekräftar alltså Ellströms (2001) idé om att de två 

olika handlingsnivåerna kan figurera samtidigt. 

7.3 Upplevelse av introduktionsutbildningen  

 

Förväntningar på introduktionsutbildningen 

Ett tydligt mönster bland studentinformatörerna är att de allra flesta hade förväntningar på att 

lära sig mer om fackförbund generellt men också mer specifikt om det aktuella fackförbundet 

och om rollen som studentinformatör. Kunskapen kring fackförbund och den fackliga kartans 

uppbyggnad var inget som till exempel Alex hade kunskap om sedan tidigare:  

“Alltså facklig verksamhet är ju inget som man sitter och läser om själv på fritiden 

sådär jättemycket vanligtvis” 

Förväntningar fanns även på att träffa andra studentinformatörer och lära av dessa, samt att få 

en bra grund att stå på inför framtiden. En av informanterna beskriver också att det fanns 

förväntningar på fackförbundet och de värderingar som förbundet står för. Informanten menar 

att det personligen är viktigt för hen att kunna stå för fackförbundets värderingar och tankar 

för att kunna förmedla dessa på ett trovärdigt sätt. Samtliga studentinformatörer i studien 

upplever att deras förväntningar och förhoppningar på introduktionen och dess innehåll 

uppfyllts efter avslutad utbildning. De beskriver att introduktionsutbildningen upplevs som 

intressant och att fackförbundet ger ett bra första intryck och bemötande gentemot de 

nyanställda. 

Upplevelse av utbildningens innehåll och upplägg 

Flera av de intervjuade personerna berättar att fokus i introduktionsutbildningen ligger på just 

fackets roll och att skapa en grundförståelse kring arbetet som studentinformatör. Kunskapen 

som förmedlas är enligt informanterna både teoretisk och praktisk och syftar till att ge 

studentinformatörerna den kunskap de behöver för att utföra sitt arbete. En av de intervjuade 

menar att fokus också ligger på att skapa en gemenskap mellan de nyanställda för att på så sätt 

lägga grunden för samarbete i framtiden. Första dagen är lite mer teoretisk medan den andra 

dagen beskrivs som mer praktisk. Robin berättar: 
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“Andra dagen så kommer jag ihåg att vi skulle ta det lite mer till en praktisk nivå att 

vi skulle se lite grann hur det fungerar som studentinformatör på X. Jag kommer 

ihåg att det var en tjej som kom och pratade om lite ’do´s and don´ts’ som 

studentinformatör”. 

Studentinformatörernas utsagor i intervjustudien påvisar också att introduktionsutbildningen 

innehåller moment som främjar de nyanställdas kreativitet och problemlösningsförmåga. En  

informant berättar om att de nyanställda fick sitta i grupper och “ brainstorma” för att försöka 

komma fram till lösningar och idéer på egna aktiviteter. Vidare fick de också rita upp hur de 

trodde att fackförbundets struktur kunde tänkas se ut, vilket flera informanter också delgav 

som en kreativ och problemlösande aktivitet. De utbildningsansvariga uppmuntrade även till 

att använda fantasin för att väcka uppmärksamhet, exempelvis genom tävlingar vid 

informationsborden. Dock menar studentinformatören att de redan första dagen hade blivit 

formade i sitt tänkande, vilket påverkade kreativiteten dag två. Två informanter upplever att 

utrymmet för kreativitet var begränsat och att introduktionens innehåll var mer statiskt. Alex 

menar att det är en utbildning för nyanställda vilket försvårar den egna kreativiteten:  

“/../ det är ju mer liksom fyllt med information snarare än att man själv ska bidra. 

Men jag hade ändå upplevelsen av att det var ganska högt till tak så det är ju liksom 

inte att ’ nu ska ni lyssna och vi ska berätta’ Utan de hade.. Det var en väldigt härlig 

stämning”.   

Hen fortsätter att beskriva att gruppen var ganska stor och kan uppfattas som hämmade för 

kreativiteten, då alla inte känner varandra sedan tidigare. Hos övriga informanter kan vi se 

mönster av att gruppstorleken istället upplevs som lagom och att det i vissa fall inte hade gjort 

något om det var ännu fler i gruppen. Det som upplevs som positivt med gruppstorleken är att 

det är roligt att träffa andra som också är nya för att få en inblick i hur många 

studentinformtörer som faktiskt finns i verksamheten. Lo delger sin upplevelse av att ingå i 

gruppen: 

“Skönt att ingå i en ny grupp som har lite nytänkande och som nu ändå ska jobba. 

Även om det är på olika ställen så jobbar man ju ändå för ett gemensamt mål. Och 

det känns liksom kul att veta det. Vi började tillsammans och nu sprider vi ut oss 

och arbetar på egen hand liksom”. 

Gruppens storlek menar två av informanterna skapade utrymme för att alla skulle kunna vara 

aktiva och kunna delta i diskussionerna. Resonemanget kring hur aktiva de nyanställda 

faktiskt var under utbildningen varierar dock mellan informanterna. Flera av 

studentinformatörerna menar att det fanns en bra balans mellan det teoretiska och det 

praktiska. Alex beskriver det som:  

 “Jag har inget minne av att man satt och lyssnade och tänkte att ‘gud vad mycket. 

Kan de inte sluta prata’ för så kan det ju vara ibland... när man får massor 

information. Jag vet också att de hade mycket och bra pauser. Så man höll på en 

liten stund och sen så pausade man och fikade lite och sen så körde man igång igen. 

Det var jättebra”. 
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Andra informanter menar att de nyanställda främst var aktiva när det gällde praktiska 

övningar. Vidare upplever dessa att det är en informativ utbildning, som även innebär att 

lyssna på andra som delger information. Dessa tankar återspeglas även i informanternas 

åsikter kring kunskapsutbytet mellan organisationen och de nyanställda. Flera av 

informanterna beskriver att utbildningen främst handlade om förmedlingspedagogik från 

fackförbundets håll. De hävdar dock att de hade kunnat bidra med kunskap om de hade velat. 

En av informanterna menar att det fanns ett visst utrymme till att komma med egna förslag 

men att fackförbundet ändå hade riktlinjer för vad som var rätt och fel. Charlie delger sina 

tankar om det hela:  

“Jag tycker nog att det är ganska naturligt i en sån situation att det ändå är så det 

fungerar. Kanske annorlunda nu när vi har jobbat ett tag och det blir mer liksom. 

Som nu när vi har medarbetarsamtal och så varje termin blir det ju ändå mer av det 

här ‘har ni några tips nu när ni vart inne och vad kan göras annorlunda?’ och så..  

Det är ju mer naturligt tycker jag. Men kanske när man kommer dit som ny är det 

mer att man tar till sig den informationen man får. Sen så fanns det ju utrymme för 

att ifrågasätta saker. Det var ingen sån stämning att liksom ‘nu lyssnar ni och är 

tysta’ utan man fick givetvis fråga och så. Men det var inte.. Som sagt det var inte så 

mycket ‘vad tror ni om det här?’ Men jag tror det är ganska naturligt att det såg ut 

så”. 

Under intervjun berättar informanten Lo att hen däremot upplever att det fanns ett 

kunskapsutbyte och ett lärande mellan individerna och organisationen.  

“Jag har starkt för mig att vi hade någon övning där vi fick komma på framtida 

förslag till hur vi hade gjort en aktivitet. Ja men så var det nog! Vi fick komma på en 

aktivitet där vi skulle… stå på någon mässa eller något sånt och så skulle vi komma 

på hur.. Bästa sätt hur man får man den här aktiviteten lönsam liksom. /../ Det kan 

jag tänka mig att de kunde lära av oss kanske. Lite nya idéer och lite nytt blod. Så 

det kunde få lite nya.. ja men inspiration liksom. Och sen så lärde vi oss hela tiden 

från dem i och med att de har kunskap om X och hur de jobbar och sådär”.   

Samtliga deltagare i intervjustudien berättar att de upplever att utbildningens 

undervisningsform passade dem mycket bra. Informanterna delger att det fanns tid att ställa 

frågor och att utbildningen gav en bra bild av vad det innebär att vara studentinformatör. Att 

utbildningen blandade teoretiska och praktiska övningar är något som flera informanter 

upplever som positivt. Andra aspekter som studentinformatörerna nämner som positivt är att 

utbildningen upplevs som seriös. Detta då utbildningen känns påkostad och att fackförbundet 

har satsat mycket på att göra det bra för de nyanställda. Informanten Alex berättar: 

“Positivt var framförallt omständigheterna runt omkring. Det gör ju.. Det låter 

kanske lite.. Men det gör ju väldigt mycket att de lägger mycket fokus på sina 

utbildningar. Det är liksom inte ‘nu kör vi det här för att vi måste’ som jag tror att 

många företag tyvärr gör. För att det är för att folk ska kunna jobba. Och de inte 

orkar lägga pengar på att folk ska lära att det är såhär för att folk ska kunna jobba. Ja 

men de har liksom lagt energi och kärlek på den och det tyckte jag märktes. Och det 

var bra!” 
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En av informanterna berättar också om att de äldre studentinformatörernas föredrag om 

förslag, tips och råd var uppskattat. Hen menar att dessa tips tillsammans med saker att tänka 

på och försöka undvika gav upphov till idéer om vad som verkligen fungerar. Gemensamt för 

alla informanter är att de inte upplever att något moment i introduktionsutbildningen var för 

lätt. De menar att då detta är en grundutbildning är det mycket baskunskaper som ska läras, 

men att dessa kunskaper ändå inte upplevs vara för lätta. Moment som en studentinformatör 

upplever som svåra är hur ett samtal ska föras enligt X. Hen berättar att deltagarna fick ca 

trettio minuter att öva praktiskt på detta vilket personen nu upplever att hen inte använder sig 

av som studentinformatör. Andra praktiska moment som att fylla i timrapporter och 

aktivitetsutvärderingar upplever ett par andra studentinformatör som krångliga. Det 

poängteras dock att det är sådant som man lär sig efter hand. Även den fackliga kartan nämns 

som ett svårt moment av ett par av informanterna då det är mycket ny information på en och 

samma gång. Informanterna har dock inget konkret förslag på hur informationen skulle kunna 

göras mer lättillgänglig. En av dem betonar också att all den nya kunskapen i kombination 

med nya intryck och människor gör att det är mycket att hålla reda på. Sammanfattningsvis är 

momentens svårighetsgrad något individuellt och kopplat till den enskilda individen.  

Utvecklingsbara områden i introduktionsutbildningen  

Två av studentinformatörerna beskriver att de upplever att utbildningen består av mycket ny 

kunskap. En av informanterna menar att ytterligare en dag hade varit att föredra ur ett 

pedagogiskt syfte. Hen förstår dock att detta kan vara problematiskt då det hade inneburit en 

extra kostnad för verksamheten, med till exempel ytterligare en hotellnatt. Hen påstår att 

deltagarna genom en till dag hade fått större möjlighet att smälta informationen och reflektera 

över den kunskap som förmedlats. Att få mer tid med de äldre studentinformatörerna är något 

som en annan informant menar är önskvärt. Informanten menar att det är dessa som de nya 

studentinformatörerna efter utbildningens slut kommer att arbeta med och att det då hade varit 

positivt att skapa en kontakt i ett tidigare skede. Önskvärt hade också varit om utbildningen 

hade en uppföljning efter en tid då de nya studentinformatörerna har arbetat ett tag. 

Informanten Alex berättar om sin önskan: 

“Alltså dels bara lite upprepning kan man behöva ibland men också just att få bolla. 

Dels så tror jag att vi gör ju på väldigt olika sätt i olika delar av Sverige. Hur gör ni 

när det blir såhär? Och hur funkar det?”  

Under utbildningens gång menar studentinformatör Robin att det kändes som att 

introduktionen förberedde för ett försäljningsarbete:  

“Jag gick på utbildningen och tänkte ’oj är det ett säljjobb jag ska ha nu?’ I princip. 

Men det var faktiskt inte… Nu efteråt kan jag känna att det känns mycket mer 

lättsamt än vad jag kände då” 

Ett mönster som vi kan se bland övriga informanter är att de snarare önskar att det skulle vara 

mer fokus på att sälja och att öva praktiskt. Försäljningsteknik är något som flera informanter 

betonar, vilket också är det som syns i verksamhetens statistik senare. Information om hur ett 

samtal avslutas på bästa sätt och hur man går från att ha haft ett bra samtal till att faktiskt få 

personen att bli medlem är ett exempel som anges. 
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7.3.1 Analys av upplevelsen 

 

Lundmarks (1998) andra steg i modellen “ den individuella lärandeprocessen” går även att 

härleda till vårt resultat av informanternas upplevelser. Första kriteriet i 

motivationsförutsättningar “lagom +ett” handlar om att individerna bedömmer att det 

överhuvudtaget går att bli bättre och lära det som förmedlas i utbildningen. Resultatet visar att 

de allra flesta har förväntningar på att lära sig mer om fackförbund och om rollen som 

studentinformatör. Dessa förväntningar uppger informanterna uppfyllts efter avslutad 

utbildning, vilket kan kopplas till Lundmarks (1998) första kriterium om 

motivationsförutsättningar. Andra kriteriet handlar enligt Lundmark(1998) om att individen 

ska vilja lära och upplever det som viktigt och angeläget. Att studentinformatörerna under 

intervjuerna förmedlar områden i introduktionsutbildningen som kan utvecklas och förbättras 

kan tyda på engagemang att lära. Informanterna delger att vissa moment och övningar skulle 

kunna få mer utrymme, för att deltagarna på så sätt ska kunna lära sig och bearbeta kunskapen 

ytterligare. Detta anser vi kan relateras till Lundmarks(1998) andra kriterium om 

angelägenhet att lära mer. Det tredje kriteriet innebär att utbildningen ska bestå av en viss 

inlärningsmässig utmaning. Utbildningen ska inte uppfattas som varken för svår eller för lätt. 

Resultatet visar att informanterna inte upplever att introduktionsutbildningen är för lätt utan 

att det är mycket baskunskaper som avses läras. Moment som att föra samtal enligt 

fackförbundets riktlinjer och att fylla i timrapporter de första gångerna är däremot något som 

flera informanter upplever som svåra. Även den fackliga kartan med all ny kunskap delger 

informanterna som ett för svårt moment. Detta skulle enligt Lundmarks (1998) “lagom+ett” 

innebära att dessa moment hämmar informanternas motivationsförutsättningar vilket på så sätt 

kan hindra informanternas kunskapsutveckling. 

Med utgångpunkt i Ellströms (1992) teori om anpassninginriktat och utvecklingsinriktat 

lärande kan vissa paralleller dras till de kunskaper deltagarna förvärvar under introduktionen. 

Informanterna menar att utbildningen främjar deltagarnas kreativitet och 

problemlösningsförmåga, vilket tyder på ett utvecklingsinriktat lärande. Detta kan vi se 

genom övningar i utbildningen som handlar om att komma på egna lösningar och idéer, samt 

möjligheten att föreslå egna aktiviteter. En av studentinformatörerna beskriver att de under 

första dagen hade blivit formade i sitt tänk vilket påverkade kreativiteten dag två. Det innebär 

att övningarna å ena sidan stödjer ett utvecklingsinriktat lärande men att de å andra sidan 

bygger på ett anpassningsinrikat lärande. Andra resultat visar att informanterna upplever att 

det är en informativ utbildning med betoning på förmedlingspedagogik. Detta skulle enligt 

Ellström(1992) gynna ett anpassningsinriktat lärande där det inte sker något ömsesidigt 

kunskapsutbyte mellan individerna och organisationen. 

7.4 Förvärvad kunskap och kunskapsanvändning 

 

Resultatet på vår tredje frågeställning kan sammanfattas som samstämmigt. För det första 

upplever alla studentinformatörerna att de genom introduktionsutbildningen fått tillräcklig 

kunskap för att kunna klara sitt framtida arbete eller känna sig trygga i sin yrkesroll. Robin 

svarar på frågan nedan: 
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“Ja det tyckte jag att den gjorde. Men man fick ju självklart använda lite tid för att 

läsa på och repetera information och förbereda inför klassrumspresentationer.. lite 

mer än vad man gör nu. Så man fick ju arbeta upp lite information och veta att 

allting står på plats helt enkelt innan man går ut och jobbar. Så det var en del tid som 

fick läggas på det, men på en två dagars.. För att vara två dagars utbildning så ja.. 

Tycker jag att vi fick väldigt bra och relevant information” 

Vidare upplever studentinformatörerna att utbildningen framförallt gav kunskap om 

fackförbund och verksamhetens medlemsförmåner. Några nämner även att utbildningen 

genererade i kunskap om organisationen i sig. Detta resultat hänger sedan samman med vilken 

kunskap de anser sig ha haft mest nytta av i sin yrkesroll. Studentinformatörerna betonar 

nämligen att kunskap om förmåner, fackförbund, försäljning och hur man praktiskt arbetar har 

varit mest användbart i deras yrkesroll. Lo berättar vilken kunskap som varit mest användbar 

för hen:  

“Det måste vara, ja men alla förmåner som studenter får om man går med i X. Det är 

ju definitivt det vi snackar allra mest om och det är absolut det som säljer och som 

man pratar om hela tiden. Det måste jag säga är det viktigaste”.  

När informanterna slutligen får ge sitt helhetsintryck av utbildningen är det positivt. Det 

beskrivs som trevligt, informationsrikt, varierat och roligt. Flera av de nyanställda uttalar även 

spontant att de uppskattar arrangemanget och de resurser som läggs på dem. 

7.4.1 Analys av kunskapsanvändningen 

 

Utifrån ovanstående resultat kan vi se att studentinformatörerna delger information även om 

det sista steget i Lundmarks (1998) modell, nämligen kunskapsanvändning. Lundmark(1998) 

beskriver hur säkerhet i sin yrkesroll eller en känsla av att behärska nya metoder, leder fram 

till kunskapsanvändning. Mot bakgrund av detta beskriver några av studiens informanter hur 

de kände sig mer trygga efter utbildningen, samt att de har fått den mest grundläggande 

kunskapen i relation till arbetet. Detta indikerar med andra ord på att förutsättningarna för 

kunskapsanvändning är goda.  

Vidare kan vi se att Lundmarks(1998) två kriterier för kunskapsanvändning finns återspeglade 

i studiens resultat. För det första måste deltagarna ha förvärvat ny kunskap genom 

utbildningen. Detta kriterium bekräftar majoriteten av alla studentinformatörer genom att 

delge att de framförallt fått kunskap om fackförbund och medlemsförmåner. De betonar också 

att dessa två områden inrymmer den kunskap som de använt mest i sitt arbete som 

studentinformatörer. Detta indikerar i sin tur på att det finns ett handlingsutrymme, vilket är 

kriterium nummer två. Det ska med andra ord finnas utrymme att använda den tillägnade 

kunskapen i sitt arbete, vilket resultatet stödjer. 
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8. SLUTDISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Att informanterna inte var kända för oss innan det att intervjuerna hölls är positivt för studiens 

resultat och trovärdighet. En diskussion kan däremot föras kring huruvida informanternas 

utsagor är helt sanningsenliga, med tanke på att samtliga individer fortfarande arbetar inom 

den aktuella verksamheten. Informanterna kan till följd av detta undvika negativa uttalanden 

och kritiskt granskande av verksamheten, för att på så sätt inte missgynna sig själva gentemot 

arbetsgivaren. Då vi har undersökt upplägget och upplevelsen av en introduktionsutbildning 

innebär detta en problematik som är svår att komma ifrån. Detta då de individer som har 

deltagit i utbildningen tidigare år kanske har en försvagad bild av introduktionen. Vi försökte 

undvika detta genom att låta de nuvarande studentinformatörerna vara avidentifierade genom 

att utesluta fakta om kön, namn, åder och bostadort. 

Det förekom några oförutsedda händelser under våra telefonintervjuer, till exempel fanns 

andra personer i informanternas närhet. Detta uppfattades som ljud i bakgrunden eller att 

individen inte hörde vad vi sa. Det finns en risk att informantens svar kan ha påverkats av 

omgivningen eller att svaren blev kortare på grund av stress. Detta hade vi kunnat förutse 

genom att be om telefontid där informanterna hade möjlighet att prata ostört. Vidare föll 

enstaka ord bort i inspelningen på grund av oljud i bakgrunden, vilket hade kunnat undvikas i 

en mer ljudisolerad miljö.  

Resultatdiskussion  

Syftet med studien har varit att undersöka och belysa hur ett fackförbunds 

introduktionsutbildning för deltidsanställda ser ut, samt de nyanställdas upplevelse av 

introduktionen och om den genererar kunskap. Det resultat som framkommit visar på att 

studentinformatörerna är väldigt positiva till utbildningen och relativt överens om vad 

introduktionen berör och dess effekter. Vi kan utifrån våra informanter förstå att 

introduktionsutbildningen blandar både teoretiska och praktiska moment, men med betoning 

på förmedlingspedagogik. De praktiska momenten som figurerar är dock väldigt uppskattade 

och hade enligt många kunnat få ta större plats i programmet. Majoriteten av 

studentinformatörerna delger dessutom att utbildningens praktiska inslag ger möjlighet till 

innovativitet och kreativitet.  

Avslutningsvis anses utbildningen ge tillräcklig kunskap för yrkesrollen och den tillägnade 

kunskapen avser framförallt medlemsförmåner och fackförbund. Resultatet visar däremot 

även på vissa meningsskiljaktigheter gällande exempelvis kunskapsutbyte och vad som varit 

svårt i utbildningen.  

I relation till studiens tidigare forskning går det att se tendenser till ett anpassningsinriktat 

lärande i den aktuella utbildningen, precis som i Bisholts (2009) studie. Sjuksköterskorna i 

hennes studie anpassar sig till det rådande klimatet som finns på arbetsplatsen och lär sig 

genom att härma den redan etablerade personalen. Hon beskriver även att den mer erfarna 

personalen tillrättavisar de nyanställda, vilket indikerar att det finns ett “rätt och fel sätt” att 
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agera. Alla dessa faktorer visar på ett anpassningsinriktat lärande och därmed vissa likheter 

med vår studie.  

Något vi själva reflekterat över i relation till ovanstående är fördelen med det 

anpassningsinriktade lärandet. Det utvecklingsinriktade lärandet framställs nämligen som det 

mest eftersträvansvärda, vilket vi till viss del ifrågasätter. Detta då vi tror att ett visst 

anpassningsinriktat lärande krävs för att lära sig och hantera grundläggande kunskaper i 

yrkesrollen. Deltagarna delger exempelvis att de vid utbildningens start inte kunde speciellt 

mycket om fackförbund. Vi har då svårt att se hur ett utvecklingsinriktat lärande med dess 

kreativa och reflektiva fokus ska kunna ta form utan förkunskaper. Vid ett okänt 

ämnesområde krävs kanske därmed ett anpassningsinriktat lärande som ett första steg innan 

ett utvecklingsinriktat lärande tar vid. 

I relation till Sprogøe och Rohdes (2009) studie kan vi inte se lika tydliga samband som till 

Bisholt(2009), utan snarare olikheter. I deras studie delger informanterna ingen helhetsbild av 

introduktionsutbildningen, utan berättar om olika delar och områden. Detta återspeglas inte i 

denna studie, där studentinformatörerna varit relativt samstämmiga kring utbildningens 

upplägg. Sprogøe och Rohde (2009) menar vidare att ett kunskapsutbyte är eftersträvansvärt, 

vilket även identifierats i deras undersökta företag. I motsats till det anser flera av 

studentinformatörerna i denna studie att ett kunskapsutbyte mellan fackförbundet och 

deltagarna inte figurerar. De reflekterar heller inte speciellt mycket över det, vilket vi 

upplever intressant. De nyanställda signalerar och tar för givet att det är de som ska lära sig av 

verksamheten, inte att ett ömsesidigt kunskapsutbyte bör finnas. Vi tror att detta kan bero på 

att intervjuerna inte gav utrymme för problematiserande reflektion, utan endast om det fanns 

ett kunskapsutbyte eller inte. Att läraren undervisar och eleven lär kan dessutom ses som 

norm och därmed indikera på hur en introduktionsutbildning “borde” gå till. Det kan i så fall 

också påverka studentinformatörernas inställning till kunskapsutbyte.  

I förhållande till studiernas ämnesområden fokuserar både Bisholt (2009), Sprogøe och Rohde 

(2009) mer på socialisation och samspel än denna studie. Detta upplevdes också som ett 

generellt drag när vi vid studiens start tittade på tidigare forskning och uppsatser inom ämnet. 

Mot bakgrund av detta hoppas vi att denna studies fokus på utformning, upplevelse och 

kunskapsmässig effekt av utbildningen, ska fylla vissa tomrum som finns inom 

forskningsfältet. Vi önskar att vår studie ska bidra med kunskap om vad deltagarna under en 

utbildning uppskattar, samt vilka moment de upplever kan utvecklas. Det avser även ge 

inspiration och skapa reflektion i förhållande till det anpassnings- och utvecklingsinriktade 

lärandet. 

Att alla organisationer och verksamheter ser olika ut, förändras och utvecklas gör att vi tror att 

det är svårt att hitta en introduktionsutbildning som skulle passa överallt. Alla verksamheter 

har något som är specifikt för just deras bransch. Däremot kan vissa aspekter eller moment av 

en introduktionsutbildning fungera även i andra verksamheter än den avsedda. Att vi har 

undersökt just ett fackförbund kan ha påverkat resultatet, då verksamheten inte är privat eller 

vinstdrivande utan en ideell förening. Vi tror att fackförbunden till följd av det kan ha bättre 

förutsättningar att investera i en gedigen och påkostad utbildning för de nyanställda, än andra 
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privata företag. Vinstdrivande organisationer kanske exempelvis inte prioriterar att lägga 

samma resurser på de nyanställda, då det kan generera i mindre vinst vid årets slut. Med tanke 

på fackförbundens syfte och arbetstagarfokus tror vi också att det är ännu viktigare att “leva 

som man lär”. Vi syftar då på att verksamheten måste värna om sin personal och därmed 

förväntas ha en bra introduktionsutbildning.    

Avslutningsvis kan vi konstatera att det fortfarande finns outforskade områden inom detta 

forskningsfält. Med utgångspunkt i vår studie hade det kanske varit intressant att studera hur 

en renodlad praktisk utbildning påverkar lärandet, med tanke på att alla våra informanter 

lovordade de praktiska momenten. Det hade också varit spännande att titta på en informell 

och ostrukturerad introduktion och jämföra den med en strukturerad och formell. Vilken form 

av introduktionsutbildning genererar mest kunskap för de nyanställda? Finns det en definitiv 

och allmängiltig introduktionsutbildning som passar alla organisationer och individer? 
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BILAGOR  

 

Informationsbrev  

Hej 

Vad kul att du kan tänka dig att ställa upp i vår studie!  

Som vi tidigare nämnt kommer intervjun att handla om den introduktionsutbildning du har 

gått hos X under ht13 eller vt14. Intervjun kommer att ske via telefon och kommer att ta cirka 

40 min. Vi som håller i studien heter Maja Hultén och Tove Bohlin och studerar 

Personalvetarprogrammet med inriktning Pedagogik vid Uppsala universitet.  

Studiens resultat kommer självklart behandlas med största möjliga konfidentialitet. Materialet 

kommer enbart finnas tillgängligt för oss undersökningsledare och presenteras på ett sätt som 

skyddar din personliga integritet, dvs. utan namn och kön. Även företagets namn kommer 

utelämnas vid publicering och resultatet kommer därför inte kunna kopplas till enskilda 

individer. Din medverkan i studien är frivillig och du har rätt att avbryta när du vill under 

studiens gång, utan att uppge anledning. 

Vill ni efter studiens slut ta del av vår kandidatuppsats och de resultat som framkommit är ni 

välkomna att kontakta oss via mejl. 

Avslutningsvis skulle vi vilja veta vilka datum och tider som passar bäst för intervju. Ange 3 

datum med tid som passar dig bäst. Vi hör av oss för att bekräfta tid och datum under vecka 

13.  

De datum som är aktuella är: 

Tisdag 1 april  

Onsdag 2 april  

Fredag 4 april efter klockan 13 

Vänligen meddela oss så fort du kan om tid och dag till någon av följande adresser:  

XXXX@hotmail.com 

XXXX@hotmail.com 

Med önskan om en bra dag! / Tove och Maja 
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Intervjuguide med utbildningsansvariga  

Tema 1 - Bakgrund 

- Berätta om din utbildning och dina tidigare erfarenheter inom HR-området! 

- Vad fick dig att söka anställning på just denna arbetsplats? 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Hur länge har du varit ansvarig för introduktionsutbildningen för studentinformatörerna? 

 

 Tema 2 - Upplägg på introduktionsutbildningen 

- Berätta hur introduktionsutbildningen går till 

- Vad består den av? Varför just dessa moment? 

- Får nya medarbetaren något informationsmaterial innan denne börjar? Vad i såfall? 

- Under hur lång tid pågår introduktionsprocessen och var äger den rum? 

- Vilken är din roll i introduktionsutbildningen? 

- Hur många personer på företaget är involverade i introduktionsutbildningen? Vad har de för 

roll i introduktionen? 

- Får den nya medarbetaren information om policys, kultur eller värderingar på företaget? I 

såfall hur? 

- Sker introduktionsutbildningen i grupp, enskilt eller båda delarna? Varför? 

- Hur lär sig den nyanställda att utföra sina uppgifter? 

- Hur länge har det funnits en introduktionsutbildning, för deltidsanställda, på din arbetsplats? 

Om utbildningen är relativt ny: kan du se några skillnader gällande kunskap hos 

studentinformatörerna efter att introduktionsutbildningen etablerats? Acklimatiserar de sig 

eller presterar de annorlunda? 

- Berätta om syftet med introduktionsutbildningen!  

- Berätta om vad som är viktigt för en studentinformatör att få veta kring sitt kommande 

arbete? 

- Skiljer sig introduktionen mellan deltidsanställda och heltidsanställda? Varför? 

- Vilka är dina förväntningar när du anordnar introduktionsutbildning? 
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Tema 3 - Resultat av introduktionen 

- Finns det något ömsesidigt kunskapsutbyte mellan de nyanställda och företaget under 

introduktionsutbildningen? Exempel?! 

- Finns det något som du tycker skulle kunna förändras eller utvecklas i 

introduktionsutbildningen?  

- Hur upplever du att responsen på introduktionsutbildningen har varit?  

- Varför tror du att det blivit så? 

 - Finns det något som du är extra stolt över i utbildningen och som du önskar att fler 

avdelningar eller företaget tog efter? 
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Intervjuguide- studentinformatör  

Tema 1 – Bakgrund 

-Vad och var studerar du? Och hur länge har du studerat? 

-Hur kommer det sig att du sökte just tjänsten som studentinformatör? 

- Har du någon erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare? 

  

Tema 2 - Upplägg och upplevelse av introduktionsutbildningen 

- När gick du introduktionsutbildningen på företaget? 

- Hur länge hade du jobbat på arbetsplatsen innan introduktionsutbildningen började? 

- Kan du berätta om vad ni gjorde under introduktionsutbildningen?   

-Fick du något informationsmaterial innan du arbetade din första dag? I såfall vad? 

-Hur lång tid tog de innan du fått alla materiella verktyg för att kunna utföra ditt arbete? Tex: 

dator, inloggningsuppgifter, telefon etc. 

- Vad tyckte du om det? 

-Var hölls introduktionsutbildningen?  

- Hur upplevde du det? 

-Vad upplevde du att det fokuserades mest på under utbildningen? 

- Var det något i introduktionen som du tyckte var för lätt eller för svår?  

-Hur aktiva upplevde du att ni studeninformatörer var under ubildningsdagarna?  

- Vad tyckte du om gruppens storlek?  

- Hur delgavs den information ni fick under utbildningen? Genom föreläsningar? I 

pappersform? Case? etc. Exempel tack! 

- Hur upplevde du att denna undervisningsform passade dig? 

-Fanns utrymme för kreativitet och problemlösningsförmåga i introduktionsupplägget? På 

vilka sätt? 

-Vad tror du är syftet med X:s introduktionsutbildning? 

 

Tema 3- Resultat av introduktionen 
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-Kan du berätta om vilka förväntningar hade du på introduktionen innan den genomfördes?  

- Uppfylldes dessa? 

- Upplevde du att det fanns något ömsesidigt kunskapsutbyte mellan de nyanställda och 

företaget under introduktionsutbildningen?  

-Vad anser du har varit positivt respektive negativt med utbildningen? 

- Vad upplevde du att utbildningen gav?  

- Upplevde du att utbildningen gav dig den relevanta information som du behövde? Om inte, 

vad hade du önskat mer av? 

- Hur ser du på introduktionsutbildningens omfattning och längd?  

- Finns det något kunskap som du tyckte var  irrelevant under introduktionsprocessen?   

- Finns det något moment eller någon del av introduktionen som du tycker skulle kunna 

utvecklas? 

- Vilken av den kunskap du tog del av under introduktionsutbildningen anser du har varit mest 

användbar i din roll som studentinformatör?  

- Avslutningsvis, vad är ditt helhetsintryck av introduktionsutbildningen?  

 

 

 

 

 

 

 


