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Sammanfattning 

Användning av traineeprogram i svenska organisationer har inom den senaste tiden ökat 

kraftigt. Det tros bero att utveckling och förändring präglar såväl organisationer som 

individer. Dock tas det sällan hänsyn till vilken påverkan organisationskultur kan ha på 

traineeprogrammens implementering. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

intervjupersonerna upplever den undersökta organisationens organisationskultur och 

traineeprogram samt hur de förhåller sig till varandra. Den teoretiska referensram som utgör 

grund i studien innehåller teori om olika perspektiv på organisationskultur, subkulturer samt 

hur organisationskultur skapas. Även tidigare forskning om lärande i organisationer, 

framgångsfaktorer för lärandeprogram samt organisationskultur som påverkan på 

lärandeprogram ingår i referensramen. Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer 

med traineer och deras chefer inom två separata avdelningar utgör grund för empiri. 

Resultatet visar att kulturen inom den undersökta organisationen upplevs variera på grund av 

dess storlek men nyckelkulturer går att urskilja. Organisationens traineeprogram uppfattas 

vara ambitiöst och ger traineer mycket erfarenhet under en kort period. Traineeprogrammet 

kan ha en inverkan på organisationens kultur då traineer agerar kulturbärare. 

Organisationskulturen kan i sin tur möjliggöra eller hindra implementeringen av 

traineeprogrammet genom stöd via seniora medlemmar inom organisationen och hinder i form 

av medlemmar och chefer som inte förstår innebörden av traineeprogrammet. Det positiva 

med traineeprogram enligt studien är att traineer har friska ögon och möjlighet att centralisera 

organisationskultur. Det negativa är maktaspekten i att traineer färgas av traineeprogram och 

ledningens värderingar. Organisationskultur kan möjliggöra implementering av 

traineeprogram genom att seniora medlemmar stödjer traineer i processen av att lära känna 

organisationskulturen samtidigt som konflikter mellan medlemmar, chefer och traineer kan 

vara ett stort hinder för implementering och framgång av traineeprogram. Traineer kan ha en 

påverkan på organisationskultur men bör inte ses som det optimala verktyget för att förändra 

den. 
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Inledning 

Utveckling, förnyelse och förändring präglar ständigt samhällen, organisationer och individer 

med en strävan att ligga först i tillväxten. För individer, i synnerlighet studenter, kan det 

handla om att skaffa sig erfarenheter gällande akademiska studier. Viljan att ständigt 

utvecklas kan alltmer sällan mättas med en kandidatexamen. Istället rankas erfarenheter från 

en utlandstermin eller två alternativt dubbla examina högt. De erfarenheter som studenter 

skaffar sig utmärker dem på arbetsmarknaden. Utveckling inom organisationer märks av 

genom att de snabbt vill få in personal i organisationen som under en kort tid kan anskaffa en 

medvetenhet och kompetens om organisationens mål och värderingar. I kombination med 

individers och organisationers strävan efter utveckling kan det tolkas att traineeprogram har 

skapats som en kanal för företagsspecifik kompetens. Inom svenska organisationer har 

användningen av traineeprogram ökat kraftigt (Certifikat för traineeprogram). Det kan tydas 

som en effekt av strävan efter utveckling och där traineeprogrammets roll är att fånga upp de 

individer som utmärker sig speciellt. Innehåll och syfte med traineeprogram kan skilja sig åt 

men tanken är ofta att traineeprogrammet ska leda till att de medverkande, även kallade 

traineer, inom ett antal år ska kunna axla rollen som ledare. 

 

För att organisationer ska erhålla certifikat för traineeprogram ska programmet vara mellan 

nio och trettio månader långt där traineen har möjlighet att varva teori och praktik (Certifikat 

för traineeprogram). Praktiken består ofta av typiska arbetsuppgifter som tjänsten vilar på 

samt teori om organisationen såsom dess värderingar och mål. När det årligen spenderas 

mycket pengar på dessa typer av program är det av vikt att implementeringen av programmet 

inte hämmas av organisationen, dess medlemmar eller organisationskulturen (Bunch, 2007). 

Det har studerats kring organisationskulturens påverkan på traineeprogram men inte i den 

utsträckning som önskats (a.a.). Organisationskultur som starkt kännetecknar en organisation 

och dess medlemmar kan komma att skapa hinder för traineer med nya uppfattningar om 

organisationens värderingar och mål. Om organisationens kultur och värderingar däremot 

involveras i traineeprogrammet kan organisationskulturen istället agera som en möjliggörare 

för programmets implementering. Tidigare forskning har på en internationell nivå studerat 

organisationskulturens påverkan på lärande- och traineeprogram och främst i form av hinder 

dock kan det upplevas en frånvaro i forskning inom specifikt traineeprogrammets inverkan på 
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organisationskulturen (se Bunch, 2007). Nationellt kan en brist i forskning om 

traineeprogrammets inverkan samt organisationskulturens påverkan märkas av. Genom 

intervjuer med traineer och chefer avser denna studie att bidra med kunskap om 

traineeprogram och organisationskultur och vad begreppen har för relation till varandra.  

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur intervjupersonerna upplever den undersökta 

organisationens organisationskultur och traineeprogram samt hur de förhåller sig till varandra. 

 

Studien har gjorts inom en stor organisation innehållande flertalet avdelningar och över 

40 000 medarbetare. Det har inte varit möjligt att studera varje avdelning och därmed har en 

begränsning till två avdelningar varit av vikt. Inom varje avdelning har en chef och tidigare 

trainee intervjuats om deras uppfattningar om organisationskultur och traineeprogram. 

Eftersom organisationskulturen inom en sådan stor organisation kan tänkas variera kan 

generaliseringar inte göras till avdelningarna eller traineegruppen utan de slutsatser som 

studien bidrar med avgränsas till intervjupersonernas upplevelser. 

Disposition 

Studien disponeras på så sätt att läsaren presenteras för teori och tidigare forskning 

strukturerade enligt teman. Läsaren introduceras för olika perspektiv på organisationskultur 

inom tema Organisationskultur. Tema Traineeprogram presenterar framgångsfaktorer för 

traineeprogram och skapandet av organisationskultur sammanställs under tema 

Traineeprograms inverkan samt ett fjärde tema om Organisationskultur som möjliggörare 

eller hinder gällande empirisk studie i det ämnet. En sammanställning av teori och tidigare 

forskning inklusive studiens frågeställningar avslutar teoridelen.  Metoden ska inbringa 

läsaren förståelse för hur studien är genomförd samt vilka ställningstaganden och etiska 

riktlinjer som studieförfattaren har förhållit sig till under studiens gång. I resultatdelen 

presenteras den empiri som studien har erhållit och även resultatet presenteras i de teman som 

återfinns i teoridelen. Resultatet analyseras sedan och jämförs med den teori och tidigare 

forskning som redan presenterats. I diskussionsdelen förs tolkningar och diskussioner kring 

resultaten och de slutsatser som studien bidrar med. Diskussionen avslutas med förslag till 

vidare forskning. 
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Teoridel 

Denna del presenterar den teoretiska referensram som ligger till grund för studien och 

fungerar som hjälpmedel i att besvara studiens syfte och frågeställningar. Teorier kring hur 

organisationskultur definieras och subkulturer inleder teoridel. Vidare redogörs för specifika 

framgångsfaktorers samt inlärningsstilars påverkan på lärande- och traineeprogram. Det 

beskrivs även hur organisationskultur skapas och på vilket sätt ledare kan påverka 

organisationskultur i grupper. Slutligen presenteras organisationskulturens påverkan på 

lärande- och traineeprogram. Delen avslutas med en sammanställning av teori och tidigare 

forskning samt studiens frågeställningar. 

Organisationskultur  

Organisation och kultur är termer som förstås på en mängd olika sätt, vilket sätt beror på 

teoretikerns epistemologiska och politiska antydningar (Parker, 2000). Det kan tydligt märkas 

av i samband organisationskulturs-teoretikers olika tankar kring just organisationskultur (a.a.). 

Schein (2004) uttrycker att kultur bör ses som ett rörligt fenomen i och med att det skapas och 

förstärks i relationer och interaktioner individer emellan. Även Parker (2000) lägger vikt på 

kulturens rörlighet och menar att organisation och kultur som termer inte bör ses som 

sammanhängande. Istället bör kultur ses som samlingar av människor, teknologier samt 

redogörelser som utvecklas på olika sätt av individer vid olika tidpunkter (a.a.). 

Organisationskultur kan skapas genom ledarskapsbeteende innehållande en mängd rutiner, 

normer och strukturer (Schein, 2004). Organisationskultur vägleder och hindrar att olika typer 

av beteenden tar sig uttryck. En utvecklad organisationskultur strukturerar och stabiliserar en 

grupp och skapar mening åt den (a.a.).  

 

Eftersom organisationskultur kan tolkas på varierande sätt finns det därför olika synsätt och 

definitioner på vad organisationskultur innebär (Schein, 2004). Schein definierar kultur som 

mönster av gemensamma och grundläggande antaganden som en grupp antar när de löser 

problem gällande anpassning till omgivningen och integration i gruppen. När mönstret är 

etablerat nog att ses som legitimt lärs det ut till nya medlemmar som det rätta sättet att 

uppfatta, tänka och känna i förhållande till de externa och interna problemen (a.a.). I alla 

dimensioner av organisatoriskt liv är den kulturella aspekten central (Alvesson, 2002). 

Organisationskultur bör ses som en referensram av symboler och meningar vilka, likt Schein 
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uttrycker, bör delas med andra i en grupp och därmed vara gemensamma. Dessa symboler och 

meningar anses ligga till grund för medlemmars definition av omgivningen, uttryck av känslor 

och bedömningar (a.a.). Parker (2000) menar däremot att organisation och kultur inte är 

sammanhängande och kan inte delas gemensamt med alla. Liksom Parker menar Alvesson 

(1993) även att det kan vara svårt för individer att se kultur som en helhetsbild eftersom det 

finns en multidimensionell aspekt av vad kultur är. För att underlätta förståelsen av 

organisationskultur är det av vikt att se till metaforer som används för organisationskultur. 

Genom användning av metaforer tillåts ett objekt uppfattas och förstås i ljuset av ett annat och 

därmed kan metaforer ses som ett centralt element i hur individer relaterar till verkligheten 

(a.a.). 

 

När stora organisationer når en viss storlek är variationen mellan subgrupper och dess kulturer 

enligt Schein (2004) mycket påtaglig. Parker (2000) är kritiskt till en användning av termen 

subkultur för att beskriva varierande kulturer inom en organisation. Istället för att föreslå att 

kultur av X skulle vara en subkultur och därmed underordnad till kultur Y vill Parker se till de 

parallellerna som finns kulturerna emellan. Han argumenterar för att det bör finnas många 

möjliga kulturer inom en organisation. Grupper inom organisationen kan likna varandra i 

bemärkelsen att de ofta har en gemensam förståelse för exempelvis ledningskulturen men att 

grupperna är olika i och med deras lokala kombinationer och förbindelser. Det är samhällets 

strukturella påtryck som organisationer och grupper förmedlar och reproducerar på lokala sätt 

vilket formar olika sorters kulturer (a.a.). 

 

Sammanfattningsvis redogörs för flertalet perspektiv på organisationskultur samt subkulturer. 

Internationella och nationella organisationskulturs-teoretiker presenteras vilket ger en 

uttömmande bild av vad organisationskultur kan tänkas innebära. Det är dock möjligt att 

ifrågasätta det faktum att Alvesson, som forskat mycket kring organisationskultur, har delade 

uppfattningar om vare sig organisationskultur är gemensamt av individer eller inte. Det är av 

vikt att påpeka att anledningen till att flertalet perspektiv på organisationskultur har 

presenterats är för att göra det möjligt för läsaren att förstå den komplexitet som kultur 

innebär. 

Traineeprogram 

On the job training, OJT, är en sorts lärandeprogram som används i organisationer (de Jong 

m.fl., 2000). För att nå framgång i programmens implementering bör ett antal 
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framgångsfaktorer förhållas till. I forskning om lärandeprogram på postkontor i 

Nederländerna har kritiska framgångsfaktorer utvecklats för att nå framgång i lärande. En av 

de faktorer som nämns är att det som lärs ut i programmen ska kunna sättas i praktik. Det 

betyder att den teori och självstudie som deltagarna får möjlighet till under programmets gång 

ska överensstämma med det behov som finns i arbetet. Ännu en faktor som funnits är vikten 

för de medverkande i lärandeprogrammen att ha mentor och att mentorns prestation är en 

avgörande faktor för att lärandet ska nå framgång. Mentorernas uppgift enligt de Jong m.fl. är 

att bidra med feedback samt att utvärdera traineernas utveckling (a.a.). Bunch (2007) föreslår 

en framgångsfaktor för effektivitet i lärande och menar att ett fokus på utvärderingen och vad 

sker efter inlärningstillfället är en avgörande faktor. Ytterligare forskning pekar på att 

uppföljning av lärandeprogram är en kritisk faktor för att säkerställa kvaliteten av 

lärandeprogram, traineer och handledare (Nash m.fl., 1986) Andra framgångsfaktorer för 

lärande- och traineeprogram är en anpassning till de medverkandes olika sätt att lära vilket 

presenteras i en artikel där Ament (1990) redogör för studier om skillnader i lärande. 

Olikheter i anammande av material beror på att individer när de nått vuxen ålder har utvecklat 

unika mönster och stilar för lärande. Individer utvecklar egna metoder för att lära och har 

därmed en unik och väletablerad inlärningsstil. Även de som lär ut har utvecklat olika 

metoder för att leverera och överföra material. Ju mer stilen för inlärning och utlärning 

överensstämmer desto mer troligt är det att det kommer att ske en positiv 

inlärningsupplevelse. Vidare menas det att i organisationer inom vilka lärande sker kan de 

dominerande stilarna för det sätt som individerna i organisationen lär sig influeras av 

organisationens kultur. Resultatet av lärandet kan däremot komma att skilja sig för 

individerna beroende på individuella skillnader. Det kan därför vara i stort sett omöjligt att 

uppnå en 100-procenting kompabilitet i lärande och inlärningsstilar. Det som istället bör fokus 

ligga på att fastställa lärandenormen som finns i gruppen och räkna in de individuella 

skillnaderna upplevs. Hänsynstagande till olika stilar av inlärning och lärande kan vara 

lämpligt i utformande av lärandeprogram i organisationer (a.a.). Framgångsfaktorer och 

hänsynstagande till olika lärandestilar bör vara relevant i utformning av traineeprogram och 

det kan även påverka programmens effekt (de Jong m.fl., 2000; Ament, 1990).  

 

Den empiriska studie om framgångsfaktorer för OJT som de Jong m.fl. (2000) har utfört 

innehåller fler framgångsfaktorer än de som har presenterats. Anledningen till att inte alla 

faktorer redogjorts för beror på att endast ett antal av framgångsfaktorerna ansågs vara 

relevanta för studien eftersom det kan finnas skillnader mellan OJT och traineeprogram. Efter 
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genomläsning av internationell och nationell forskning om traineeprogram framgick en brist i 

framför allt nationell forskning inom ämnet. Det är däremot viktigt att poängtera att all 

tidigare forskning inte har undersökts. Den studie Ament (1990) presenterar om skillnader i 

lärande beroende på stil har eventuellt inte en direkt koppling till traineeprogram men den 

ansågs vara intressant och har visat sig inneha relevans för studien i diskussioner om 

traineeprogram. 

Traineeprograms inverkan 

Lärande- och traineeprogram är utformade på olika sätt och det ansvaret har ofta ledningen 

eller HR-avdelningen (Bunch, 2007). Det är därmed av vikt att redogöra för hur ledare kan 

påverka organisationskultur och influera medlemmar i en grupp att tänka kring 

organisationskultur (Schein, 2004). Kultur kan skapas i formella grupper genom att en individ 

skapar en grupp och blir dess ledare. I det fall då en individ sätter samman en grupp har 

skaparen egna visioner, mål, värderingar och antaganden om hur saker bör vara. Skaparen 

kommer då att påtvinga värderingarna och antagandena på medlemmarna i gruppen ses som 

den primära akten av ledarskap men det kommer inte nödvändigtvis att skapa en 

organisationskultur. Utifall skaparens värderingar och antaganden leder gruppen till framgång 

kommer de att anammas av medlemmarna, bekräftas och förstärkas och inom sin tid att 

kännas igen som delade av samtliga medlemmar. Ledare och skapare av en grupp har en unik 

förmåga att förstå och arbeta med kultur vilket är en förmåga som gruppens resterande 

medlemmar inte besitter. En förändring och påverkan på organisationskulturen kan enbart ske 

genom att ledaren ser till nivå tre av organisationskultur. Där kan ledaren utveckla och 

förändra de antaganden och värderingar som tas för givna av gruppen (a.a.). 

Alvesson (1993) menar att det är en vanlig bild att se skaparen eller ledaren av en grupp som 

nyckelperson när det kommer till formning och utveckling av organisationskultur. Däremot 

ställer sig Alvesson kritisk till Scheins antagande om att det är ledarens unika förmåga att 

skapa och forma kultur. Det är möjligt att skaparen under organisationens tidiga år kan haft en 

påverkan på den kultur som präglar gruppen men det är ingen garanti för att detta kommer att 

vara fallet. I processen av att skapa och reproducera kultur menar Alvesson att skaparen eller 

ledaren kan komma att agera en nyckelroll men detta gäller utifrån att denne tänker i termer 

av sammanhållning, teamwork, sociala relationer, kommunikationer och delade värderingar 

som är avgörande för organisationens verksamhet. Ett annat sätt för ledaren att forma kultur är 

genom en selektiv rekryteringsprocess vilket kan liknas vid Scheins antagande om att en 

individ som skapar en grupp har en möjlighet att påverka dess kultur. Det är i den selektiva 
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rekryteringsprocessen som ledaren kan lägga fokus på att finna individer med rätt typ av 

personligheter och attityder för att bli medlemmar i organisationen (a.a.). 

 

Användning av metaforer för organisationskultur för att underlätta medlemmarnas förståelse 

av den (Alvesson, 1993). I detta avseende är en metafor för kultur speciellt intressant av de 

metaforer som redovisas. Metaforen kultur som världsblockering föreslår att 

organisationskultur hindrar individer från att till fullo förstå den sociala verkligheten. En 

social verklighet är förhandlingsbar och öppen och organisationskultur innefattar 

grundläggande antaganden vilka ses som givna och naturlig och även svåra att ifrågasätta. 

Metaforen förslår att organisationskulturen hindrar individer från att förstå social verklighet. 

Det är en effekt som kan uppnås genom att se till traditioner eller en inverkan av maktfulla 

aktörer som använder kulturella och ideologiska betydelser. I denna mån kan 

organisationskultur ses som en ledningsstrategi vars avsikt är att de gynnsamma uppfattningar 

och definitioner av social verklighet som ledningen innehar ska prägla medlemmarnas sociala 

verklighet (a.a.).  

 

Fokus i detta tema har sammanfattningsvis varit att presentera teorier om skapande av 

organisationskultur snarare än traineeprograms inverkan på organisationskultur. 

Traineeprogram består av en grupp individer, vilken en ledare kan tänkas skapa och forma. 

Teorin om skapande av organisationskultur anses väga upp frånvaron av tidigare forskning i 

ämnet.  

Organisationskultur som möjliggörare eller hinder 

För nya medlemmar i organisationer och grupper kan den existerande organisationskulturen 

möjliggöra eller hindra att de nya medlemmarna kommer in i gruppen (Schein, 2004). En av 

de största aktiviteter som nya medlemmar i en grupp förhåller sig till är att tyda de normer och 

antaganden som är verksamma i gruppen. Det är genom att seniora medlemmar som har 

kunskap om organisationskulturen ger feedback och stöd till de nya medlemmarna då de 

experimenterar med olika typer av beteende som tydandet av normerna och antagandena kan 

komma att bli framgångsrikt. Organisationskultur kan ses som en mekanism av social kontroll 

och agera som explicit manipulering av medlemmar för att få dem att uppfatta, tänka och 

känna på specifika sätt (a.a.). Även Alvesson (1993) lägger vikt på de seniora medlemmarnas 

roll som stöttepelare för nya medlemmar genom att framhäva vad som är viktigt och mindre 

viktigt samt hur organisationen bör förstås. Bunch (2007) som har studerat brister i lärande på 
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grund av organisationskultur, presenterar i en artikel att lärandeprogram trots en perfekt 

utformning och entusiastiska lärare kräver organisatoriskt stöd och att det är med hjälp av 

detta stöd som programmen får en effektiv implementering. 

 

Tidigare forskning har ofta redogjort för traineeprogram i förhållande till motivation (Buch 

m.fl. 2010). Det anses däremot finnas ett större behov att se till organisationskulturens 

relation till traineeprogram (Bunch, 2007). Organisationer spenderar årligen mycket pengar på 

lärande och utveckling men det slösas ofta bort på grund av att insatserna inte är tillräckligt 

genomtänkta. Lärande som sker i lärandeprogram och överförs därefter till arbetet uppskattas 

inte överstiga en 15-procenting nivå. Det bör därmed läggas mer vikt på 

organisationskulturens roll i som hinder för implementeringen av lärande i organisationer och 

även belysa på vilket sätt artefakter, värderingarna och grundläggande antaganden hämmar 

lärandeprocesser. Artefakter kan ha en påverkan på effektiviteten i lärandet om organisationen 

använder programmet endast i syfte att forma en bra image för organisationen och synas utåt. 

Lärande kan misslyckas om det strider mot kulturella värderingar vilket kan ske även om de 

organisatoriska medlemmarna säger sig stödja programmet. Även olika gruppers värderingar 

och trosuppfattningar spelar in i lärandeprogrammets framgång. Uppstår konflikter mellan 

grupper som organisatoriska ledare, handledare, trainee och HR kan det påverka programmets 

medgång. Vidare menar Bunch att om innehållet i programmen strider mot organisationens 

värderingar är det dömt att misslyckas. De grundläggande antagandena beskrivs som källan av 

organisationskultur och kan därmed vara det största hindret för effektivt lärande. Detta beror 

på att antagandena påverkar hur individer förklarar och ser på framgång och misslyckande, 

även om en insats är effektiv kan det ske att den förbättrade prestationen hos medlemmarna 

inte blir tillskrivet till lärandet (a.a.). 

 

Sammanfattningsvis har tidigare empirisk forskning om organisationskultur som hinder för 

implementering av trainee- och lärandeprogram presenterats. Det är möjligt att forskningen 

bidragit till att organisationskultur i studien ses som hinder i en större grad eftersom artikeln 

inte har belyst organisationskultur som möjliggörare. Stöd för organisationskultur som 

möjliggörare har till viss del funnits i teori, dock hade det önskats att tidigare forskning i 

ämnet alternativt mer teori hade funnits. 
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Teorisammanfattning 

Kultur kan definieras som mönster av gemensamma antaganden vilka en grupp antar när de 

löser problem gällande anpassning till omgivningen och integration i gruppen (Schein, 2004). 

När mönstret etablerats nog och ses som legitimt lärs det beteendet vidare till nya medlemmar 

(a.a.). Organisationskultur kan även ses som en referensram av symboler och meningar vilka 

ligger till grund för medlemmars definition av omgivningen, uttryck av känslor och 

bedömningar (Alvesson, 2002). Olika sorters kulturer formas när grupper förmedlar och 

reproduceras samhällets strukturella påtryck på lokala sätt (Parker, 2000). On the job training, 

OJT, är en sorts lärandeprogram och för att det ska nå framgång bör det förhållas till ett antal 

framgångsfaktorer (de Jong m.fl., 2000). Olika stilar för lärande är ytterligare påverkan på 

framgång i lärande (Ament, 1990). Individer har vid vuxen ålder utvecklat unika stilar för 

lärande som bör tas hänsyn till vid utformande av traineeprogram (a.a.). Kultur skapas i 

grupper genom att en individ skapar en grupp eller blir dess ledare (Schein, 2004). Alvesson 

(1993) riktar kritik mot synsättet att se endast skaparen som en nyckelperson gällande 

formning och utveckling av organisationskultur. Enbart under organisationens tidiga år kan 

skaparen haft en påverkan på kulturen. Alvesson menar vidare att en användning av metaforer 

för organisationskultur kan underlätta medlemmarnas förståelse av den (a.a.). Nya 

medlemmar i grupper behöver feedback och stöd från seniora medlemmar vid 

experimenterande av olika typer av beteende vilket beror på att de seniora medlemmarna har 

kunskap om den verksamma organisationskulturen (Schein, 2004). Bunch (2007) anser 

däremot att mer vikt bör läggas på organisationskulturens roll som hinder för implementering 

av lärande i organisationer och även belysa på vilket sätt artefakter, värderingar och 

antaganden hämmar lärandeprocesser. I förhållande till teori och tidigare forskning avser 

studien bidra med kunskap om traineeprogram och organisationskultur och vad begreppen har 

för relation till varandra genom besvarande på studiens frågeställningar. 

Frågeställningar  

 Hur beskriver intervjupersonerna organisationskulturen i organisationen? 

 Vad innebär organisationens traineeprogram för intervjupersonerna? 

 Upplever intervjupersonerna att traineeprogrammet kan ha en inverkan på den 

organisationskultur som finns? 

 Upplever intervjupersonerna att den kultur som finns i organisationen möjliggör eller 

hindrar implementeringen av traineeprogrammet? 
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Metod 

Metodologiska ställningstaganden 

Valet av metod grundades i studiens syfte att undersöka trainees och chefers uppfattning 

organisationskultur och traineeprogram samt hur begreppen förhåller sig till varandra. 

Kvalitativ metod används främst när de upplevelser som studeras och är komplexa och 

föränderliga (Langemar, 2008). Även subjektiva objekt med egenskapade begrepp är i fokus i 

kvalitativ metod. Nominella begrepp är sådan typ av begrepp som kan ha olika innebörd för 

olika individer (a.a.). Organisationskultur kan ses som ett nominellt begrepp eftersom det är 

något individer själva har skapat och begreppet är svårt att ge en homogen benämning då det 

kan upplevas på olika sätt av olika människor. För en möjlig tolkning av 

organisationskulturens innebörd samt dess inverkan på individerna i organisationen krävs 

uttömmande och detaljerande svar. För att nå en djupare förståelse om den undersökta 

organisationens kultur samt traineeprogram har en kvalitativ ansats därmed varit valet av 

metod. Inom kvalitativ metod finns även olika ansatser vilka är beroende på typ av studie och 

det som undersöks (Creswell, 2007). Ansatsen fallstudiemetodik studerar ett problem som 

utforskas genom ett eller flera fall och dess kontext. Det är inom ansatsen av vikt att fånga 

många aspekter av fallet med detaljerade datamaterial och flertalet källor av information 

(a.a.). Förhållandet mellan organisationskultur och traineeprogram kan ses som ett problem 

vilket studeras utifrån ett fall inom den undersökta organisationen och därigenom är 

fallstudiemetodik en lämplig ansats. Kriteriet att använda flertalet källor av information 

uppfylls genom intervjuer med traineer, deras chefer samt den ansvariga för 

traineeprogrammet som belyser olika aspekter av såväl organisationskulturen som 

traineeprogrammet. 

Val av organisation 

Val av organisation inom vilken studiens undersökning skulle utföras var inte bestämt från 

början. Det fanns krav från studieförfattaren att organisationen skulle ha ett relativt stort och 

brett traineeprogram vilken kunde skapa ett friare urval av traineer. Vid insamling av 

information på diverse hemsidor vilka behandlar traineeprogram utmärkte sig den undersökta 

organisationens traineeprogram. Det blev därmed valet av traineeprogram och organisation. 

Traineeprogrammet utmärkte sig på det sätt att det var internationellt med många inriktningar 

inom de flesta avdelningar organisationen består av. Den ursprungliga tanken var att studera 
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traineer på organisationens HR-avdelning men då förstudien bidrog med fakta om att endast 

en trainee togs in på respektive avdelning var en inriktning mot två avdelningar ett tydligt val.  

Val av intervjupersoner 

Urval är det val av deltagare som görs ur den undersökta organisationen (Langemar, 2008). 

Traineegruppen representerar en population bestående av nitton personer där urvalet vidare 

bestod av två traineer. Ytterligare ett urval gjordes ur traineernas avdelningar där även 

traineernas närmsta chefer under traineeåret medverkar som deltagare i studien. Traineerna 

var deltagare som handplockades till studien. Handplockning innebär att de deltagare som tros 

ge bäst information väljs ut (Langemar, 2008). Valet av att handplockade traineer avgjordes 

då de valda traineerna arbetar inom avdelningar som ligger nära studieförfattarens utbildning 

vilket kan vara relevant för studieförfattaren att undersöka. Cheferna som medverkar i studien 

agerar tillgänglighetsurval eftersom kontakt med traineer förmedlade vidare kontakt med 

chefer. Tillgänglighetsurval beskrivs som deltagare som förmedlas vidare genom kontakt med 

den grupp som studeras (Langemar, 2008). Dock är det vanligt att det förekommer 

kombinationer av tillgänglighetsurval och handplockat urval (a.a).  

 

Val av lämpligt antal deltagare i kvalitativa studier beror främst på den kvalitativa variationen 

i den population som ska undersökas (Langemar, 2008). Vid stor variation krävs fler 

intervjupersoner vilka kan ge en täckande beskrivning. En täckande beskrivning är att föredra 

framför att samtliga intervjupersoner bidrar med samma typ av information (a.a.). Beroende 

på att samtliga traineer genomgått samma traineeår och arbetat mycket gemensamt ansågs den 

kvalitativa variationen inom traineegruppen vara liten. Det fanns även ett visst antagande från 

studieförfattarens sida om att traineerna skulle vara positiva till att sprida liknande ”reklam” 

om traineeprogrammet vid intervjutillfällena. Ett urval på två traineer upplevdes därmed 

lämpligt i förhållande till den kvalitativa variationen. En större kvalitativ variation kan 

däremot tros finnas inom avdelningarna där cheferna arbetar eftersom avdelningarna skiljer 

sig från varandra gällande exempelvis arbetssyfte och arbetssätt. 

Datainsamling 

Förstudie 

En förstudie gjordes vilken bestod av ett öppet samtal med den som är ansvarig för 

organisationens traineeprogram. Inför förstudien sammanställdes ett antal öppna frågor om 
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traineeprogrammet och organisationskulturen. Förstudien gav grundläggande information om 

främst traineeprogrammet. Olika uttryckssätt som används inom traineegruppen som 

exempelvis ”hemorganisation”, vilket är traineernas avdelning, anammades från förstudien 

och användes under kommande intervjuer med traineer för att skapa en tryggare miljö genom 

att tala deras språk. Under förstudien fördes noggranna anteckningar om vad som sades samt 

att konversationens spelades in med bandspelare via mobiltelefon. Dock visade det sig efteråt 

att inspelningen var av för dålig kvalitet för att användas och därmed har endast 

anteckningarna från förstudien använts som underlag till presentationen av traineeprogrammet 

i resultatdelen. 

Kvalitativa källor 

Semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod har använts för att få tillgång till 

uttömmande och detaljerande svar vilket i sin tur kan leda till en djupare förståelse i ämnet 

(Langemar, 2008). Semistrukturerade intervjuers struktur består av ett antal färdigformulerade 

frågor samt följdfrågor och nya frågor som uppkommer under intervjun. Den 

semistrukturerade intervjun används för att intervjupersonerna inte ska låsas in i snäva 

intervjuguider (a.a.). Två intervjuguider sammanställdes eftersom frågorna till traineer och 

chefer skiljde sig åt (se kombination av båda intervjuguiderna i Bilaga 1). Strävan var att 

frågorna som strukturerades i intervjuguiden skulle vara så öppna så möjligt där 

intervjupersonerna skulle ha möjlighet att komma med exempel och utvecklande svar. 

Frågorna i intervjuguiden var främst influerade av en förförståelse om organisationskultur och 

traineeprogram. Struktureringen av frågorna kom även att skapa preliminära teman. 

 

Inför intervjuerna togs första kontakt via mail med traineerna med en förfrågan om att 

medverka i studien. Den första trainee som tillfrågades var villig att medverka men med tanke 

på att denne skulle resa iväg och inte vara tillgänglig för intervju under en tid framöver valdes 

det att gå vidare med två andra traineer som kontaktats därefter. Traineerna frågades även via 

mail vilka deras närmsta chefer var under traineeåret och studieförfattaren fick mailadress till 

dessa vilka sedan togs kontakt med. Intervjuer bokades in och samtliga deltagare var positiva 

till att medverka i studien. En intervjuperson var föräldraledig under tiden och skulle 

återkomma till arbetet om ett antal dagar. Studieförfattaren avvaktade med intervjun och lät 

intervjupersonen svara på mailet då den återkommit till arbetet. Efter att utsatt datum passerat 

och inget svar angående medverkan i studien kommit tog studieförfattaren åter kontakt med 
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intervjupersonen och fick inom kort tid ett svar om att denne hade möjlighet att medverka i 

studien.  

 

En intervju utfördes på organisationens huvudkontor och resterande tre gjordes i de större 

lokalerna norr om Stockholm. Intervjuerna gjordes under en vecka förutom en intervju vilken 

utfördes närmare två veckor senare. Intervjuerna tog plats i enskilda rum och en diktafon 

användes för att spela in intervjuerna. Längden på intervjuerna varierade mellan 45-75 

minuter där deltagarna blivit meddelade om att de kunde vara i upp till 60 minuter. Två av 

intervjuerna tog längre tid en förväntat vilket kan ha berott på att intervjupersonerna talade 

mycket om de utsatta ämnena men även en del utanför frågorna vilket gjorde att tiden för 

intervjuerna förlängdes. Vid ett intervjutillfälle fick byte av rum ske på grund av att rummet 

var bokat efter utsatt tid. Det rum som byttes till var mindre och mer lyhört och en mer 

pressad stämning upplevdes hos intervjupersonen. Intervjun var i stort sett avklarad vid det 

tillfället och det uppfattas inte ha påverkat resultaten på en större nivå. Möjligen hade mer 

utförliga svar på intervjuguidens sista frågor varit mer utvecklade om rumsbytet inte hade 

skett. I det andra fallet där intervjun tog längre tid än förväntat upptäcktes det i efterhand och 

en viss irritation från deltagarens sida kändes av vilket kan bero på att intervjupersonen hade 

ett annat möte bokat efter intervjun. På grund av att detta upptäcktes i efterhand anses det inte 

ha påverkat resultatet. 

 

De två andra intervjuerna varade i ungefär 45 minuter. Den ena intervjun upplevdes gå bra 

och intervjupersonen var saklig och höll sig till ämnena utan att vara kortfattad. Den andra 

kortare intervjun hölls nästan två veckor senare än dem andra. Stämningen under den 

intervjun upplevdes vara mer tryckt. Detta tros bero på att intervjupersonen kan ha känt sig 

pressad att medverka i studien då denne kände en annan deltagare i studien. Det ledde till att 

intervjupersonen höll sig kortfattad under intervjun och gav inte många utvecklande svar. 

Detta upplevs ha påverkat resultaten vilka möjligtvis kan ha varit mer utförliga om situationen 

var annorlunda.  

Analys 

Analysen i denna studie har skett enligt en tematisk analys, där materialet ska analyseras en 

gång och svaren i materialet struktureras enligt teman (Langemar, 2008). Studieförfattaren har 

förhållit sig till den tematiska analysen på så sätt att materialet är transkriberat till text och har 

sedan genomgående markerat och sorterat ut viktiga citat. Vidare har citaten placerats under 
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fyra teman som används i studien samt utvecklat relevanta underteman. Studiens teman 

skapades preliminärt inför intervjuguiden genom en förening av teori och förförståelse. Efter 

det att materialet transkriberats och sorterats har temana utvecklats och förändrats i 

förhållande till empiri. På detta sätt har det skett en växelverkan mellan teori och empiri vilket 

har utvecklat studiens centrala teman. Strukturering av det insamlade materialet har givit en 

större överblick för återkommande mönster. Inom det strukturerade materialet har likheter och 

skillnader som är av vikt inom respektive tema kunnat ses. Anteckningarna som fördes under 

förstudien bildar tillsammans med det genomarbetade materialet det data som används i 

studien.  

Tillförlitlighet 

Validitet 

Det finns flertalet olika aspekter inom validitetsmätning (Langemar, 2008). Två 

validitetskriterier är förankring i data samt meningsfullhet. God förankring i data har att göra 

med det material som samlas in där det är av vikt att forskaren inte lägger till delar i 

materialet som inte finns eller utesluter adekvat information (a.a.). Studieförfattaren har i 

resultatavsnittet förhållit sig till kriteriet om god förankring genom att materialet som ligger 

till grund för studien har strukturerats och omarbetats men det har inte skett någon typ av 

manipulation gällande materialet. Bedömning av validitet har även att göra med 

meningsfullhet och användbarhet (Langemar, 2008). Meningsfullheten kan mätas genom att 

bland annat se till på det sätt studien har uppfyllt syftet samt om studien inbringat en 

förståelse för ämnet (a.a). Studien presenterar intervjupersonernas upplevelser av 

organisationskultur och traineeprogram samt hur de förhåller sig till varandra, vilket även var 

studiens syfte och det kan därmed anses vara uppfyllt. Genom utförande av intervjuer samt 

inläsning på tidigare forskning och teori i ämnet kan en god förståelse för de båda fenomenen 

samt deras förhållande till varandra frambringats hos studieförfattaren. Ytterligare ett 

kriterium för att uppnå validitet är instämmande där deltagarna har möjlighet att ge 

synpunkter på resultatet (Langemar, 2008). En deltagare tog kontakt med studieförfattaren 

efter intervjun och bad om att få läsa resultatet vilket togs hänsyn till. Efter det att resultatet 

sammanställdes skickades det till deltagaren som svarade att denne kände igen sig i allt och 

uttryckte att studieförfattaren hade fångat läget bra. Deltagaren kom även med några små 

förslag på ändringar vilket studieförfattaren har tagit till sig. Exempel på sådana ändringar har 

varit att slå samman benämningarna hemorganisation och hemavdelning till hemorganisation 
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för att skapa ett mer flöde i texten. Vidar är det främsta sättet att uppnå validitet i forskning att 

se till planeringen och genomförandet av studien, att urvalet är adekvat och analysen 

detsamma (Langemar, 2008). Det kan i viss mån vara ett begränsat urval gällande cheferna 

och därmed en begränsning i validiteten. Det beror på att den kvalitativa variationen inom 

avdelningarna kan anses vara stor. Valet att endast intervjua en chef inom varje avdelning kan 

därför ifrågasättas. Det vore optimalt att utöka antalet intervjupersoner med en medarbetare 

inom varje avdelning för att skapa en mer nyanserad bild och att urvalet på så sätt förhåller sig 

till den kvalitativa variationen. 

Generaliserbarhet  

Kvalitativ generaliserbarhet kan bedömas genom att se till studiens ämne och population 

(Langemar, 2008). Det handlar dels om på vilket sätt det insamlade materialet förhåller sig till 

studiens frågeställning samt om materialet leder till en generaliserande bild av ämnet (a.a.). 

Organisationen som undersöks i denna studie är i processen av att genomgå en 

organisationsförändring där vision och kärnvärden helt har bytts ut. Deltagarna i studien har 

än inte lärt känna de nya kärnvärdena än och refererar ofta till de kärnvärden som bytts ut. Då 

deltagarna och övriga anställda på organisationen får tid att arbeta mer med de nya 

kärnvärdena kan det leda till att resultaten i denna studie inte är generaliserbara eller blir 

gällande över tid. 

 

Den kvalitativa generaliserbarheten handlar även om att de resultat som studien visar kan 

appliceras på den population som studeras (Langemar, 2008). Det är därför av vikt att urvalet 

har gjorts på lämpligt sätt (a.a.). Genom att handplocka traineer har urvalet skett på ett 

adekvat sätt och därmed kan resultaten gällande traineerna anses vara generaliserbara. Dock 

är det av vikt att tillägga att det kan finnas variationer i traineegruppen som studieförfattaren 

inte lyckats fånga vilket även har en påverkan på resultatens generaliserbarhet. Den andra 

delen av deltagare vilka var traineernas chefer agerar däremot tillgänglighetsurval vilket 

menas kan begränsa validiteten. Cheferna arbetar inom en stor organisation vilket utgör en 

stor population och därmed kan det bli möjligt att resultaten gällande cheferna inte går att 

generalisera. 

Etik 

Under en forskningsprocess är det av vikt att förhålla sig till etiska riktlinjer som är utarbetade 

(Langemar, 2008). Det finns riktlinjer för individskyddskravet vilka forskare bör förhålla sig 



16 

 

till. Riktlinjerna är uppdelade enligt fyra huvudkrav som gäller information, samtycke, 

konfidentialitet samt nyttjande. Informationskravet innebär att syftet med studien ska ges till 

de medverkande i studien. Det innefattar även information om etiska aspekter vilka deltagarna 

ska få tillgång till i förväg, gällande frivillighet, konfidentialitet och nyttjande (a.a.). Vid 

första kontakt med deltagarna skickades en förklaring av studien och dess syfte. De fick även 

information om att medverkande i studien var frivilligt, att konfidentialitet var gällande samt i 

vilket syfte informationen som samlades in var tänkt att användas. Informationen upprepades 

sedan vid tiden för intervjutillfället och det var av vikt för studieförfattaren att samtliga 

intervjupersoner var medvetna om vad deltagande i studien medförde. Om det finns intresse 

för studiens resultat bör detta tas hänsyn till och en överenskommelse på vilket sätt resultatet 

ska överlämnas bör framgå (Langemar, 2008). Studieförfattaren frågade deltagarna om de 

hade intresse av studiens slutgiltiga resultat och vilket samtliga hade. En överenskommelse 

om överlämnandet har skett och deltagarna ska genom mail få tillgång till studiens resultat.  

 

Ytterligare ett krav finns gällande samtyckeskravet vilket innebär att deltagandet i studien ska 

vara frivilligt och det menas även med att den deltagande när som helst under studien har rätt 

att avbryta sitt deltagande (Langemar, 2008). Deltagarna i studien tillfrågades om en 

medverkan där samtliga svarade självmant att de ville bidra till studien. Det har inte uppstått 

att en deltagare valt att avbryta sin medverkan i studien. 

 

Det tredje kravet gällande individskyddet handlar om konfidentialitet (Langemar, 2008). 

Enligt detta krav får inte information som kan identifiera deltagare mot dess vilja ges ut och 

inte heller information som indirekt kan föras samman med en deltagare (a.a.). Inför studien 

informerades deltagarna om att studieförfattaren inte skulle benämna dem vid namn. Istället 

har studieförfattaren valt att kalla dem T1 och T2 för traineer samt C1 och C2 för chefer. Det 

har gjorts en uppdelning mellan chefer och traineer för att det kan vara av intresse att se 

skillnader i deras svar. Beslut om konfidentialitet gällande avdelningarna inom vilka studiens 

deltagare arbetar har även gjorts. Endast en trainee tas in på en avdelning och information om 

avdelningarna kan indirekt koppla samman traineerna med dess avdelning och därför hålls 

avdelningarna konfidentiella. Organisationen likaså hålls konfidentiell för att öka skyddet för 

intervjupersonerna. Avdelningarna benämns i studien som xxx medan organisationen 

benämns som XXX. Studieförfattaren har valt att benämna dem på olika sätt för att underlätta 

för läsarens förståelse. Det är även av vikt att forskaren iakttar sekretess om information som 

ges om organisation, arbetsplats och deltagare (Langemar, 2008). Det är ett krav som 
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studieförfattaren har förhållit sig till genom att inte föra vidare någon typ av information som 

studieförfattaren kommit i kontakt med under studien. 

 

Det fjärde kravet handlar om nyttjande och att allt material som insamlas under 

forskningsprocessen endast får användas i forskningsändamål (Langemar, 2008). Det kravet 

förhålls till genom att materialet som samlats in har endast och kommer endast att användas 

till studien.  

Resultat 

Denna del presenterar studiens resultat som erhållits genom intervjuer med två traineer och deras 

chefer vilka utgör studiens intervjupersoner. En redogörelse om traineeprogrammets utformning 

inleder avsnittet och finner stöd från den förstudie som har gjorts med den ansvariga för 

traineeprogrammet. De fyra återkommande temana är enligt resultatet av vikt för studien och 

under dem finns ett antal underteman. Avsnittet innehåller vidare intervjupersonernas syn på 

organisationens kultur samt traineeprogrammet. Resultatet visar även intervjupersonernas 

uppfattning om traineeprogrammets inverkan på organisationskultur samt på vilket sätt som 

organisationskultur kan agera som möjliggörare eller hinder för traineeprogrammets 

implementering. 

Presentation av traineeprogram 

Den undersökta organisationen erbjuder ett internationellt traineeprogram som till viss del baseras 

på organisationens kärnvärden. De medverkande i traineeprogrammet kallas för traineer. Det år 

studiens deltagare genomgick sitt traineeår uppgick antalet traineer till 19 stycken. Eftersom det är 

ett internationellt traineeprogram kom traineerna från de olika länder där organisationen är 

verksam. Det finns krav på att traineerna ska vara externt rekryterade och relativt 

nyutexaminerade. Det beror på att de ska kunna bidra organisationen med friska ögon och den 

kunskap som de innehar från sina akademiska studier. Syftet med traineeprogrammet är att bana 

väg för nya förmågor in i organisationen men även ett sätt för organisationen att skapa en positiv 

bild utåt. Traineerna förväntas att på en längre sikt inneha en chefsbefattning av något slag inom 

organisationen. Traineeprogrammet är ettårigt och varvar praktik med teori. Praktiken sker dels 

inom traineernas avdelning vilket även kallas hemorganisation. Resterande praktik sker i form av 
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internationella korttidsuppdrag samt teori vilken är bestående av ett antal seminarieveckor där 

traineerna får lära om organisationen. 

Organisationskultur 

Uppfattning om organisationskulturen  

Det upplevs vara svårt att beskriva en övergripande organisationskultur som är gällande för hela 

organisationen. Det kan ha sin grund i att organisationen är stor och innehåller flertalet 

avdelningar och verksamheter. Det är möjligt att finna nyckelkulturer som präglar varje 

verksamhet, dock olika till dess grad av prägling. Nyckelkulturerna består av att det är en långsam 

organisation och som stundtals kan kännas trög. Det kan bero på att mycket av den gamla kultur 

av hur organisationen tidigare var verksam finns i delar kvar än idag. Det uppfattas såväl negativa 

som positiva aspekter av organisationskulturen. Negativa aspekterna beskrivs främst vara att det 

en regelstyrd organisation som till stor del är formad av en extrem expertkunskap vilket färgar av 

sig på organisationskulturen. Värderingsord anses därför agera som bristande verktyg i styrande 

av organisationen. 

 

”Det är projekt som går över, och investeringsprogram som löper över långa år och det är 

noggranna analyser så att det är en ganska långsam och ännu inte kundorienterad 

organisation. Så att trots att det händer mycket och att det föryngras företagskulturen så fick 

mycket av det här gamla kvar och tickar /.. Det är i mångt och mycket regelstyrt på 

paragrafer och på det bygger mycket på att det är ingenjörer som det här företaget består 

utav och det är extrem expertkunskap och det gör ju att, vad ska man säga, mjuka värden och 

värderingsord och stories har svårt att styra den här verksamheten eller att bygga kultur, 

upplever jag det som. Det är väl den negativa aspekten och att det är mycket av ledarskapet 

bygger på expertkunskap och antal år i firman.” (C2) 

 

Trots den upplevda långsamheten och de negativa aspekterna av organisationskulturen är det 

viktigt att lyfta fram de positiva aspekterna i organisationens kultur. Det finns många möjligheter 

för medlemmarna i organisationen att utvecklas och göra karriär samt att byta karriärbana inom 

samma organisation vilket ses som mycket positivt. 

 

”Det är en kultur av att man kan, man ger alla en chans och att man inte låser in folk i fack 

om man säger så, för det är väldigt vanligt att röra sig mellan olika karriärer.” (T2) 
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”Det finns stora möjligheter att göra mycket olika saker i XXX om man vill och det finns stora 

frihetsgrader, och vad man ska säga, det kanske inte är en entreprenöriell del men en slags, 

det finns resurser kan jag säga som präglar kulturen just att man får pröva på och göra 

projekt och att unga får chansen och det är väldigt positivt.” (C2)  

Skillnader i organisationskultur  

I en organisation med över 40 000 anställda upplevs det vara naturligt att skillnader 

avdelningarna mellan uppstår. Skillnaderna tros vara betingelser av hur verksamheten ser ut. 

En tydlig skillnad som märks av är att huvudkontoret i förhållande till övriga avdelningar är 

har en betydligt mer europeiskt influerad kultur till skillnad från övriga avdelningar där det 

synsättet inte är lika tydligt. 

 

”Det är nog där det kan skilja lite att vi är ganska flexibla också, men det är betingelser av 

hur verksamheten ser ut så jag tror att det finns något gemensamt men jag tror att det finns 

något specifikt också. Jag tror att det måste finnas något specifikt och jag tycker inte att det är 

konstigt.” (C1) 

 

”Nu jobbar jag på huvudkontoret, här är det europeiskt, här tänker man hela tiden alla 

marknader.” (T1) 

 

Skillnader avdelningar emellan kan även märkas av när det kommer till att arbeta med att lära 

känna organisationskulturen och de verksamma kärnvärdena. Nyligen har ett byte av kärnvärden 

skett där de nya kärnvärdena är safety, perfomance och coorporation. Trots bytet av kärnvärden 

kan det tydas av att en av de undersökta avdelningarna arbetat mer med de tidigare kärnvärdena än 

den andra avdelningen. Skälet upplevs vara att det getts få tillfällen till att lära känna de nya 

kärnvärdena och en besvikelse över detta och arbetssättet med kärnvärdena kan märkas av. Den 

enskilde arbetaren anses få för lite tid till arbete med kärnvärdena eftersom mycket av det sker 

centralt och når sällan ut till de olika verksamheterna i den grad det behövs. 

 

”Det är viktigt att veta att vi har arbetat väldigt lite med värderingar och det man kan säga 

den nya visionen kan man säga är en av de viktigaste delarna för att driva organisationen 

eller var organisationen är på väg någonstans.” (C2) 

 

”Sättet man jobbar med dem, att nu är det ofta att man centralt sätter någon, ah, nu ska alla 

medarbetare jobba med en workshop med, om kärnvärdena och så ska det sprida sig. Så tar 

det, gått två år innan det har nått ut och det har varit jätte mycket arbete centralt och så 
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slutar det med att den enskilde medarbetaren har fått fyra timmar om kärnvärden men jag 

tror inte att det händer så mycket så jag tror att man skulle behöva arbeta mer med 

värderingar, vision och på mer lokal nivå.” (T2) 

 

En annan inställning till kärnvärdena och arbetet med dem kan tydas inom den andra 

avdelningen. För att kärnvärdena ska kunna bidra till meningsskapande hos medarbetarna 

inom avdelning är det av vikt att översätta kärnvärdena till sin egen verksamhet. 

Förbättringsaktiviteter kopplade till kärnvärdena upplevs vara effektiva arbetssätt när det 

kommer till att göra sig bekant med kärnvärdena. 

 

”Alltså man måste översätta det till sin egen verksamhet och gör man inte det då blir det bara 

ord som inte har någon mening, inte har något värde och ingen vet hur man ska jobba med 

dem.” (C1) 

 

”Men sen försökte vi också ha ett antal förbättringsaktiviteter som man gjorde på xxx och 

alltid koppla till ett eller flera kärnvärden och även när vi publicerade artiklar eller gjorde 

konferenser att vi alltid såg till att de fanns med.” (T1) 

Traineeprogram 

Traineeprogrammets innebörd 

Det finns en överensstämmelse när det kommer till synen på traineeprogrammet i synnerlighet 

gällande traineeprogrammets syfte och vilken roll som traineerna ska spela. Traineeprogrammets 

beskrivs främst som ett lärandeprogram som har avsikt att forma, utbilda och utveckla 

organisationens framtida ledare.  

 

”Det är att forma framtida ledare, att lära sig XXX grundläggande värderingar, att lära sig 

om verksamheten” (T2) 

 

Traineeprogrammet upplevs vara ambitiöst och gediget och att traineerna får stora möjligheter att 

utvecklas som personer och anställda inom organisationen. Det finns även möjlighet för traineerna 

att skapa stora nätverk och att göra karriär inom organisationen. 

 

”Så jag ser väl traineeprogrammet som en väldigt bra start på om man vill göra karriär inom 

XXX, väldigt lärorikt och ett väldigt bra sätt att bygga upp ett nätverk.” (T2) 
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Innan programmets start fanns det höga förväntningar på traineerna gällande det sätt de ska agera 

och leverera. I en jämförelse med andra nyanställda ställs mer och högre krav på traineerna. Det är 

förväntningar som att på ett sätt vara unika högpresterande individer som har en ambition och vilja 

att prestera samt ett mod att våga vara ifrågasättande. 

 

”Jag hade höga förväntningar på att det är ändå högpresterande individer med en nyfikenhet 

och att det skulle finnas en nyfikenhet och en vilja att lära sig ifrågasätta. Ifrågasättande och 

någonstans mer, definitivt mer än en vanlig nyanställd om jag säger så.” (C2) 

 

I en reflektion av vad traineeprogrammet bidragit till fastställs det av traineerna att det är en fråga 

om mycket erfarenhet under en kort period och stort nätverk vilket har givit traineerna fördelar i 

hemorganisationen. Förmånerna görs synliga i en jämförelse med en vanlig tjänst som inte tros ge 

den anställda lika mycket som i traineeprogrammet. 

 

”Det har gett mig jättemycket erfarenhet på kort tid som jag inte skulle få om jag skulle bli 

anställd på en citationstecken ”vanlig tjänst”. Så snabb erfarenhet, ett enormt stort nätverk är 

ovärderligt i ett sånt här stort företag.” (T1) 

 

Traineeprogrammet anses även vara en stor process där följderna inte endast är positiva. Tiden 

efter att programmet är slut tros bli omvälvande när det gäller att komma in i arbetet. Det beskrivs 

som att det skapas en form av depressionskänsla över att traineeåret är slut. 

 

”Men det kan bli en sån här post depression period tror jag för traineer om jag ska uttrycka 

det så, för att det blir någon slags, puuh, nu ska du in, du har definierade arbetsuppgifter och 

det tror jag att man längtar efter men man tappar också lite accessen som man hade tidigare 

till, det är alltid en förmån att vara trainee men det är, det här dagen efter programmet kan 

vara lite omvälvande.” (T1) 

Brister i traineeprogrammet 

Det finns många positiva upplevelser av traineeprogrammet och det har givit traineerna många 

förmåner, trots det kan brister i traineeprogrammet uppfattas. En saknad av att känna sig som en 

vanlig medarbetare i organisationen har upplevts vilket främst beror på att traineerna hanteras på 

ett annorlunda sätt än vanliga medarbetare specifikt i form av allmänna introduktioner i början av 

anställningen. 
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”En grej som man missade i traineeprogrammet när vi gick var att vi fick aldrig en 

introduktion i varje fall inte jag en allmän introduktion som medarbetare på XXX som andra 

nyanställda får.” (T1) 

 

Trots att syftet med programmet upplevdes som tydligt kan det uppfattas som att det finns en brist 

i information från ansvariga av traineeprogrammet. Frånvaro av information om vad som bör ske 

efter det att traineeprogrammet har avslutats. Det kan handla om uppföljningen av traineerna och 

på vilket sätt som traineernas kunskap och kompetens som dem har erhållit i traineeprogrammet 

ska tas tillvara på och förvaltas. Det framhävs även att det bör ha skett mer tydligare och frekvent 

kommunikation mellan ansvariga för traineeprogrammet och chefen i hemorganisationen. Det tros 

underlätta arbetet för såväl chefer som traineer, deras relation samt att ge cheferna en sådan klar 

bild som möjligt av vad dem förväntas göra efter traineeprogrammets slut men även vad traineerna 

bör ansvara för. 

 

”Jag vet inte hur man förvaltar kompetensen när dem väl har avslutat traineeprogrammet” 

(C2) 

 

”XXX som anordnar programmet skulle haft mer kontakt med hemorganisationen innan 

programmet startade och en ordentlig sittning fysiskt där man går igenom det här innebär 

det, det förväntar vi oss av er, det kan vara bra att tänka på tips och se till att alla har en 

tydlig uppgift när man börjar.” (T1) 

 

Frånvaron av en mentor förklaras vara ytterligare en brist i traineeprogrammet. Alla traineer har 

haft möjlighet att tillgå en mentor men det uttrycks vara traineens eget ansvar att komma i 

kontakt med och skaffa sig en mentor. Att vara ny i en organisation kan försvåra denna process 

eftersom en kontakt med medarbetarna kanske inte etablerats än samt att tillfråga någon som ska 

agera mentor kan vara en stor uppoffring för denne. Bristen i att inte ha en mentor har skapat en 

frustration över att inte ha någon att komma till eller att rådfråga. 

 

”Snarare att jag inte hade någon mentor eller jag hade ingen att rådfråga.” (T1) 
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Traineeprograms inverkan 

Traineens möjlighet att påverka 

Att påverka den kultur som delas av medlemmarna inom de olika avdelningarna kan tänkas 

vara möjlig i rollen som trainee. Dock uttrycks det kunna handla om en påverkan i en 

begränsad del på grund av att traineerna endast var 19 till antalet och dessutom spriddes ut i 

olika länder där organisationen är verksam. 

 

”Kanske, men i en begränsad, vi var ju 19 personer som gick programmet det året jag gick 

och det är ju klart, sprider man ut dem i hela XXX, men det är ju fortfarande 40 000 andra 

anställda.” (T1) 

 

Det kan däremot ses som att det är av vikt att traineerna sprids ut i hela organisationen 

eftersom det är då möjligt för dem att fungera som kulturbärare. De utvecklas och formas inte 

enbart till kulturbärare utan tillika ambassadörer och även kallat super-ambassadörer för 

organisationen som får lära sig mycket om organisationen under en begränsad period. 

 

”Första året skapar ju super-ambassadörer för XXX, all utbildning och roliga grejor man är 

på och accessen till högsta ledningen för att man känner sig utvald, utvald prägling, vad ska 

man kalla det priviligierad någonstans så då bär man ju med sig och man får budskap när 

man får strategi från högsta ledningen få för dem en helt annan innebörd också så jag tror att 

som kulturbärare blir dem jätteviktiga att dem sprids ut i olika delar av XXX.” (C2) 

”Jag tror man kan skaffa väldigt, väldigt viktiga ambassadörer för en förändrad 

organisationskultur.” (T1) 

 

Även om traineerna agerar kulturbärare och ambassadörer för organisationen kan en 

förändring av en inpräglad organisationskultur inte vara lätt att genomföra. Det är troligtvis 

inte heller i rollen som trainee där möjlighet till förändring är som störst. Syftet med 

traineeprogrammet är att utveckla framtida ledare och det uttrycks vara i denna roll som 

traineerna har en påverkan på förändring av organisationskulturen. 

 

”När traineerna väl kommer in i en ledande befattning då har dem verktyget att förändra en 

kultur sen självklart som ambassadör och som medarbetare men för att verkligen göra avtryck 

på kultur då krävs det att man sitter i en ledarskapsposition, för det ger en större access till 

organisationen.” (C2)  
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Trots det faktum att organisationskulturen inte förändras i det stora kan traineen göra avtryck 

på kulturen. Det kan märkas att arbetet för en utvecklad organisationskultur har påverkats av 

traineerna. Det kan ha att göra med ett annorlunda tanke- och arbetssätt än övriga medarbetare 

på avdelningen. Ett exempel på detta ges i form av att våga stå upp och säga emot 

medarbetare som baktalar.  

 

”Det har väl varit någon gång när det har varit snack på fikarasten om att ja, det är så typiskt 

att i Tyskland så gör dem såhär, nämen de gör dem inte för när jag var där och jobbade så 

jobbade man väldigt mycket på det här sättet. Nämen på det sättet man kan ju, man blir ju lite 

story teller, man har ju möjlighet att på ett konkret sätt få bort dem, det dära skitsnacket.” 

(T1) 

 

Det är med egenskaper som friska ögon, ett mod att ifrågasätta och en nyfikenhet som 

traineerna kan påverka sina medarbetare i deras dagliga arbete. Att traineerna kommer in i 

organisationen med ett annorlunda synsätt kan till stor del bero på traineeprogrammet. På det 

sättet kan traineernas och traineeprogrammets inverkan på organisationskulturen vara 

märkbar. 

 

”Jag tycker att vår trainee har då bidragit med att både, för att vara så ung, ifrågasättande 

och mod att ifrågasätta. En fräschhet någonstans i diskussionerna, det vill säga att jag tycker 

att det har funnits en nyfikenhet som har kommit in i diskussionerna och i arbete så får man 

ett lite nytt perspektiv.” (C2) 

 

För att en inverkan på organisationskulturen ens ska vara möjlig är det av vikt att den kompetens 

traineerna har tagit med sig från traineeprogrammet tas tillvara på. Det har bland annat skett 

genom att högsta chefen inom en avdelning tagit ett samtal med en trainee om dess syn på 

organisationen och vilka kunskaper traineeprogrammet bidragit med. 

 

”Jag vet att högsta chefen i xxx har tagit samtal med traineen för att dels höra hur hon 

uppfattar läget och vad lite idéer och inspiration, jag vet inte exakt vad samtalet handlade om 

men det är en liten temperaturmätare på organisationen och ett par friska ögon som speglar 

vad som händer.” (C2) 
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Traineeprogrammets påverkan på traineerna 

Traineeprogrammets inverkan på traineerna har varit stor och det kan ha fungerat som en slags 

formningsprocess av traineerna under det år som programmet löpte. Traineerna har genom 

traineeprogrammet fått verktyg att se organisationen på ett specifikt sätt och anamma ett bredare 

perspektiv snarare än att endast se till sin del av organisationen.  

 

”Man blir ju väldigt formad av traineeprogrammet, och det tycker jag är nio gånger av tio på 

ett positivt sätt, att man har det här breda europeiska perspektivet per automatik tror jag att 

man får i varje fall under programmet. /.. Blivit formad att se det här breda europeiska 

perspektivet men också att se men kärnvärdena så här wow, så ibland kan det ju bli att man 

är överdrivet positiv eller att man har en positiv inställning till företaget eftersom man har 

fått så många olika aspekter även om man kanske inte gillar alla så har man fått se 

mångfalden och det är det om jag tror gör att man liksom har en positiv bild.” (T1) 

 

Den formningsprocess som upplevs ske under traineeprogrammets gång kan underlättas av att 

de individerna som medverkar i traineeprogrammet nyligen har avslutat akademiska studier 

och möjligtvis har begränsad arbetslivserfarenhet. Det kan därmed vara lättare att forma och 

påverka dem enligt det sätt som ansvariga för traineeprogrammet vill och efter 

organisationens önskemål. Kulturen som skapades i och med traineeprogrammet hålls vid liv 

genom att traineerna umgås med varandra även efter programmets slut. 

 

”Man kommer nu från universitetet och det är lättare att påverka en sådan grupp och 

inpränta kultur i en sådan grupp och förmedla det på ett positivt sätt och om man får dem 19 

personerna att arbeta på det sättet och sedan hålla kontakten med varandra för att 

upprätthålla den känslan och kulturen som utvecklades under traineeprogrammet. För jag 

kan ju känna lite att man har en kultur i traineeprogrammet, där var det mycket mer högt 

tempo, mer levererande alltså hög performance jämfört med den på hemorganisationen och 

då genom att hålla kontakten med dem så kan man fortsätta och behålla dem och vara som en 

inkubator i hemorganisationen, det tror jag absolut traineeprogrammet har väldigt stor 

potential att göra.” (T2)  

Organisationskultur som möjliggörare eller hinder 

Stöd i hemorganisationen 

En omhändertagande kultur har märkts av i organisationen vilket har gjort att majoriteten 

medarbetare har varit positiva till att det har kommit en trainee och en ny medarbetare till 



26 

 

arbetsplatsen. Det har påverkat traineerna och gjort att dem har känt sig välkomna på 

arbetsplatsen vilket har fungerat som ett stöd för traineeprogrammets implementering. 

 

”Jag tycker generellt att jag har fått jätte bra stöd och många har varit jätte intresserade och 

verkligen, framför allt folk som är lite äldre som är såhär men wow ta tillvara på den här 

möjligheten och det kommer ge dig jätte mycket. Lite såhär vårdande liksom.” (T1) 

 

”Dem var väldigt nyfikna, tyckte att det är jätte kul, dels att jag kommer in som en ny 

medarbetare bara sen har de varit väldigt tycker jag också generösa och positiva när det 

kommer till traineeprogrammet, de tycker åh vad roligt, vad har du fått göra nu, vad händer, 

tycker bara att det är kul och jag tror att det har mycket att göra med att jag jobbar med 

sådana som själva har fått uppleva ganska mycket som är chefer eller har varit chefer.” (T2) 

Hinder i hemorganisationen 

Organisationskulturen inom de olika avdelningarna upplevs skifta trots det upplevs kulturen 

agera liknande hinder för samtliga traineer. Det kan vara hinder i form av medarbetare som 

grämer sig på specialbehandlingar och det faktum att traineerna ses som speciella och 

behandlas därefter kan skapa irritation hos en del. 

 

”Sen hade ju även vissa fler i sin organisation som var såhär, ja men vad kul för dig att du 

ska vara så jävla speciell.” (T1) 

 

”Jag tror många skulle bli irriterade av att skapa en gräddfil för traineerna även efteråt.” 

(C2) 

 

Det uppfattas även funnits hinder i form av medarbetare och chefer som inte till fullo förstått 

innebörden med traineeprogrammet eller vad traineerna bidrar med för nytta. Irritation över 

de kostnader som traineerna fört med sig samt att de är unga och nyexaminerade kunde 

märkas av. Dessa hinder kan hejda traineernas arbete och utveckling inom avdelningarna.  

 

”Den dåvarande chefen tyckte att traineen skulle göra mer hands on saker, mer än att bara 

glida runt och se verksamheten att man faktiskt skulle, den kostnaden traineen stod för skulle 

man också försöka räkna hem genom att få stöd på en gång.”(C2) 
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”Det finns säkert dem som tycker vad är det här för liten nyexad person som ska få göra det 

här och komma hit och tycka och tänka, ah, men du fasen jag har jobbat här i 40 år så kom 

inte du och tro att du kan det här.” (C1) 

 

Att skapa en yrkesrelaterad relation till sina kolleger och medarbetare upplevs ha varit svårt 

under tiden för korttidsuppdragen då traineerna inte befinner sig i sin hemorganisation. Det 

kan komma att skapa en osäkerhet hos kollegorna då de inte får information om vad som 

händer eller var traineen befinner sig någonstans. 

 

”Svårigheten är också under, som du sen ändå lämnar under perioder är jätte många och 

stora, däremot är det ju svårt för kollegerna som kanske inte vet, nu har inte T1 varit här på 

tre månader, var är hon någonstans.” (T1) 

Analys 

Syftet med studien var att undersöka hur intervjupersonerna upplever den undersökta 

organisationens organisationskultur och traineeprogram samt hur de förhåller sig till varandra. 

Denna del presenterar resultatet i relation till tidigare forskning och teori. Intervjupersonernas 

uppfattning om organisationens kultur samt traineeprogrammet redovisas och efterföljs av 

traineeprograms inverkan på organisationskultur samt organisationskulturens agerande som 

hinder eller möjliggörare.  

Organisationskultur 

Parker (2000) menar att organisation och kultur som termer kan förstås på en mängd olika 

sätt, vilket har sin grund i att teoretiker har olika epistemologiska och politiska antydningar. 

Det kan tydas i resultatet på det sätt som intervjupersonerna menar att de har svårt att beskriva 

en enhetlig organisationskultur och menar att det finns en grund i att det är en stor 

organisation med många verksamheter som opererar på olika sätt. 

 

Resultaten visar på att det kan tydas två aspekter av organisationskulturen där det finns en 

positiv och en negativ aspekt. Schein (2004) menar att organisationskultur skapas utifrån 

ledarens beteende innehållande rutiner, normer och strukturer för organisationens verksamhet. 

Den kultur som skapats i den undersökta organisationens upplevs å ena sidan influeras av att 

organisationens till mesta dels är regelstyrd och trög. Den undersökta organisationens ledare 
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och även tidigare ledare kan ha skapat den organisationskultur som finns idag. Med dess 

rutiner, normer och strukturer kan medlemmarna i organisationen märka av en tröghet som 

påverkar deras arbete men även en möjlighet till utveckling. Å andra sidan upplevs 

organisationskulturen även göra det möjligt för medlemmar i organisationen att göra karriär 

samt att röra sig mellan verksamheter och byta karriärbana. Den positiva aspekten kan i teorin 

tolkas som att kultur är ett rörligt fenomen vilket skapas och förstärks i relationer och 

interaktioner individer mellan (Schein, 2004).  

 

Den undersökta organisationen är stor och långsam vilket kan ha en inverkan på dess kultur 

men även att det faktum att den består av många olika verksamheter och avdelningar. Schein 

(2004) menar att då en organisation når en viss storlek finns en variation mellan subgrupper 

och dess kulturer som är mycket påtaglig. Parker (2000) menar att kultur produceras lokalt vid 

reproduktion och förmedling av samhällets strukturella påtryck vilket gör möjligt för en 

mängd av kulturer inom en och samma organisation. Resultatet visar att ett arbete med 

kärnvärdena varierar men att detta ses som naturligt eftersom det är betingelser av 

verksamheten som skapar skillnader i arbets- och tankesätt. De undersökta avdelningarna 

inom organisationen har arbetat olika mycket med kärnvärdena. Ett sätt att forma en lokal 

organisationskultur har enligt resultatet varit att översätta främst kärnvärdena efter sin egen 

verksamhet och arbete.  

Traineeprogram 

Traineeprogrammet inom den undersökta organisationen upplevs som gediget och ambitiöst 

vilket ska leda till mycket erfarenhet på kort tid. Förväntningarna på traineerna har varit att de 

ska kunna lära sig mycket om organisationens struktur och verksamhet under en kort period. 

Det som återfunnits i resultatet kan tydas i tidigare forskning i relation till det att individer 

som nått vuxen ålder har utvecklat unika stilar för lärande som påverkar deras möjlighet att 

anamma det material som lärs ut (Ament, 1990). Ju mer stilen för inlärning överensstämmer 

med stilen för lärande desto mer troligt är det att inlärningsupplevelsen kommer att vara 

positiv (a.a.).  

 

Resultatet visar att traineerna upplever sig har anammat mycket erfarenhet genom 

traineeprogrammet och skaffat sig stora nätverk. Ament (1990) menar även att det inte är 

möjligt med en helt överensstämmande kompabilitet och att individuella skillnader ständigt 

kommer att påverka möjligheterna för lärande. Det kan tydas i resultatet genom att se till 
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skillnader i hanterandet av traineeprogrammets slut kan uppstå enligt en intervjuperson. 

Cheferna menar att ett avslut på traineeprogrammet kan vara omvälvande och att det skapar 

en slags postdepression period där traineerna tappar en del av accessen som de hade under 

traineeprogrammets gång vilket kan komma att påverka deras arbete i hemorganisationen.  

 

Resultatet visar att traineeprogrammet inte enbart fått positiv återkoppling utan det negativa 

har besått av brister i uppföljning och information om hur förvaltning av traineernas 

kompetens efter att traineeprogrammet är slut bör ske. Bunch (2007) menar att uppföljning 

efter ett lärandeprogram kan agera som en framgångsfaktor och att det är viktigt att se till vad 

som sker efter inlärningstillfället. Även Nash m.fl. (1986) uttrycker vikten av uppföljning av 

lärandeprogram. Ytterligare en framgångsfaktor för lärandeprogram föreslås av de Jong m.fl. 

(2000) som menar att tillgång till en mentor under lärandeprogrammet och mentorns 

prestation spelar en avgörande roll om lärandeprocessen ska lyckas då mentorns uppgift är att 

ge feedback och utvärdera traineernas utveckling. Resultatet visar att en av de tillfrågade 

traineerna inte hade tillgång till en mentor vilket kan ha påverkat traineens upplevelse av 

traineeprogrammet. 

Traineeprograms inverkan 

Utformningen av lärandeprogram är oftast något som ligger i ledningens eller HR-

avdelningens ansvar (Bunch, 2007). Det kan utläsas i resultatet att det är den undersökta 

organisationens ledning som har ansvar för det traineeprogram och utformar det. Schein 

(2004) menar att kultur kan skapas i formella grupper genom att en individ skapar en grupp 

och både blir dess ledare eller endast är det. Vidare visar resultatet att traineeprogrammet som 

skapats av ledningen har i sin tur möjlighet att skapa viktiga ambassadörer och kulturbärare 

och genom att sätta dem i olika delar av landet och även internationellt sker en spridning av 

ambassadörerna. Vidare menar Schein (2004) att skaparen av en grupp kommer att påtvinga 

värderingarna och antagandena på medlemmarna som ingår i gruppen. Resultatet pekar på att 

traineerna har andra arbetssätt jämfört med övriga medarbetare i hemorganisationen när det 

kommer till att hantera problem såsom att våga stå emot medarbetare som baktalar samt att 

våga vara ifrågasättande vilket de menar är egenskaper som de har tagit med sig från 

traineeprogrammet.  

 

Resultatet visar dessutom att traineerna upplever sig själva som formade av 

traineeprogrammet främst gällande ett mer internationellt perspektiv samt en särskilt positiv 
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inställning till kärnvärdena. Alvesson (1993) använder metaforen kultur som världsblockering 

för att beskriva en aspekt av organisationskultur där organisationskultur hindrar individer från 

att förstå social verklighet. En effekt vilken kan uppnås genom att se till maktfulla aktörers 

inverkan och metaforen kan ses som en ledningsstrategi vars avsikt är att inprägla ledningens 

definition av social verklighet och gynnsamma uppfattningar i individernas tolkande scheman 

(a.a.). Det beskrivs i resultatet att det kan upplevas lättare att forma en grupp bestående av 19 

externt rekryterade individer som är nyutexaminerade från akademiska studier och inpränta en 

önskad kultur och få medlemmarna att arbeta därefter. Effekten av att traineerna är externt 

rekryterade kan tydas i teorin där Alvesson (1993) menar att en selektiv rekryteringsprocess är 

ett sätt att forma kultur. Ledaren kan därmed lägga fokus på att finna individer med rätt 

personligheter och attityder för att bli medlemmar i organisationen (a.a.). 

 

Alvesson (1993) menar att i processen av att skapa och reproducera kultur kan skaparen eller 

ledaren kan komma att agera en nyckelroll i detta avseende men det beror på om denne tänker 

i termer av sammanhållning, teamwork, sociala relationer, kommunikationer och delade 

värderingar som är avgörande för organisationens verksamhet. Detta visar resultaten på 

genom att det uppfattas vara i rollen som ledare där traineerna har störst framgång att påverka 

och förändra kultur eftersom de då får en större access till organisationen. Syftet med 

traineeprogrammet är faktiskt att utveckla och utbilda framtida ledare inom organisationen. 

Organisationskultur som möjliggörare eller hinder 

Resultaten visar att traineerna har upplevt såväl stöd som hinder i hemorganisationen både 

organisatoriskt och från medarbetarna. Det stöd som traineerna har märkt av är främst från 

äldre och seniora medarbetare som menar att de bör ta tillvara på de möjligheter som 

traineeprogrammet tillför traineerna. Det har upplevts som ett slags omvårdande förhållande 

där medarbetarna även har visat en nyfikenhet, stöd och intresse gentemot traineerna. Teorin 

styrker detta genom det Schein (2004) menar med att nya medlemmar i en grupp till stor del 

engagerar sig i att tyda de verksamma normer och antaganden i gruppen. Det är när seniora 

medlemmar, vilka besitter kunskap om organisationskulturen, ger feedback och stöd till de 

nya medlemmarna när de experimenterar med olika typer av beteende som tydandet av 

normer och antaganden kommer att leda till framgång (a.a.).  

 

Vidare visar resultatet även att traineerna har stött på hinder i hemorganisationen främst av 

medarbetare vilka ansåg att det skapas en gräddfil för traineerna och även hinder från den 
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dåvarande högsta chefen inom en avdelning som antydde att traineerna mer glider runt och att 

det istället bör fokuseras på att räkna hem den kostnad som traineerna står för. Bunch (2007) 

menar att olika gruppers värderingar och trosuppfattningar har en inverkan på 

lärandeprogrammets framgång. Om det uppstår en konflikt mellan grupper som 

organisatoriska ledare, handledare, trainee och HR kan det påverka programmets framgång 

(a.a.). Det faktum att resultatet pekar på att såväl medarbetare som chefer inte till fullo har 

förstått innebörden med traineeprogrammet kan komma att skapa en konflikt mellan dem och 

HR och ledningen som är ansvariga för traineeprogrammet. Det kan i sin tur ha en påverkan 

på hur framgångsrikt traineeprogrammet är. Resultaten visar även att traineer har stött på 

medarbetare som uttryckt att de inte ska komma dit och tycka och tänka och inte uppleva sig 

själva som speciella för att de går ett traineeprogram. Det har även varit ett hinder att befinna 

sig borta från hemorganisationen under tiden för korttidsuppdragen och att det därmed kan 

vara svårt för medarbetarna att veta var traineen är någonstans och att skapa en relation med 

dem. Det kan tydas i teorin vilket Bunch (2007) uttrycker det som att lärandeprogram kan 

misslyckas utifall det strider mot de kulturella värderingar som verkar vilket även kan ske om 

de organisatoriska medlemmarna säger sig stödja lärande programmet. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur intervjupersonerna upplever den undersökta 

organisationens organisationskultur och traineeprogram samt hur de förhåller sig till varandra. 

Organisationskulturen upplevs skifta mellan avdelningar. Nyckelkulturer med en positiv 

aspekt som att den är karriärmöjlig och omhändertagande samtidigt som en negativ aspekt 

visar att den är trög och regelstyrd har pekas ut. Den undersökta organisationens 

traineeprogram upplevs vara gediget och ambitiöst vilket ger traineer mycket erfarenhet under 

en kort period samtidigt som det uppfattas brister gällande information om uppföljning och 

förvaltning av traineernas kompetens. Traineeprogrammet kan ha en inverkan på 

organisationskulturen i de fall traineerna agerar kulturbärare och förespråkar kulturen och 

kunskaperna från traineeprogrammet. Organisationskulturen upplevs vidare agera 

möjliggörare för traineeprogrammets implementering då seniora medlemmar ger feedback till 

traineerna samtidigt som hinder för implementeringen av traineeprogrammet uppfattas. 

Hindren tar sig uttryck av organisationens medlemmar och chefer vilka inte förstår 

innebörden av traineeprogrammet vilket i sin tur skapar konflikter och motsättningar. 
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Stora organisationer kan ha varierande organisationskulturer och på så sätt bestå av en mängd 

subkulturer (Parker, 2000). Skillnader mellan avdelningar och verksamheter inom 

organisationer skapar subkulturer men dessa skillnader kan även ses som naturliga då de är 

betingelser av hur verksamheten ser ut. Schein (2004) pekar på att när en organisation når en 

viss storlek kan subkulturerna bli påtagliga. 

 

Traineeprogram kan upplevas vara ambitiösa och kan skapa ambassadörer för organisationer. 

Det finns dock förväntningar på att traineer ska vara speciella och ha förmåga att lära mycket 

under en kort period. Det kan därmed vara av vikt att de förväntningar som ställs på traineer 

inte är alltför höga. Det beror på att traineer, liksom alla individer, har vid vuxen ålder 

utvecklat olika stilar för att lära och anamma den teori vilken lärs ut i traineeprogram (Ament, 

1990). Det kan därför tolkas att traineer har olika förutsättningar gällande anammande av det 

som lärs ut i traineeprogram. Trots bilden av traineeprogram som ambitiösa och gedigna kan 

det finnas brister i dess utformning. Frånvaro av uppföljning av traineeprogram gällande 

förvaltning av traineers kompetens och utveckling kan påverka framgången i implementering 

av traineeprogram. Det har studerats kring vikten av uppföljning för framgång av 

traineeprogram (Bunch, 2007). En konsekvens av brist i uppföljning kan tänkas vara att 

traineer som medverkat i traineeprogram väljer slutar sitt arbete inom organisationen vilket 

kan bidra till att traineeprogram förlorar dess effekt då syftet är att utveckla framtida ledare 

inom en organisation. 

 

Selektiv rekryteringsprocess lägger fokus på att finna individer med rätt attityder för att forma 

exempelvis en organisationskultur (Alvesson, 1993). Traineeprogram kan tänkas vara en 

kanal för selektiv rekryteringsprocess genom att traineer är speciellt utvalda. Samtidigt kan 

traineeprogram uppfattas som ledningsstrategier för förändrad organisationskultur. 

Formningen av traineer kan även tolkas utifrån Alvessons (1993) metafor kultur som 

världsblockering. Genom teori och praktik som ingår i traineeprogram är det möjligt för 

ledningen att överföra de mest gynnsamma värderingar och antaganden på så sätt forma 

traineer att agera på bestämda sätt. Väl i en ledande position kan traineer bli maktfulla aktörer 

i en fråga om förändrad organisationskultur. Den inverkan traineeprogram har på 

organisationskultur kan därmed vara såväl positiv som negativ. Å ena sidan är den positiva 

delen att traineer har friska ögon och har möjlighet att se organisationer på nya sätt och för 

med sig en fräschhet i organisationer. Det är genom detta möjligt att traineer som kulturbärare 
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kan centralisera organisationskulturen och göra den gemensam och på detta sätt minska 

antalet subkulturer inom stora organisationer. Å andra sidan består den negativa delen av den 

maktaspekt som präglar traineeprogram. Genom selektiva rekryteringsprocesser och formning 

av traineer efter ledningens önskemål kan det vara svårt för traineer att komma in i 

organisationer med friska ögon då de är färgade av de värderingar och antaganden som 

traineeprogrammet gav dem. På samma gång är det av vikt att påpeka att centralisering av 

organisationskultur kan vara svår att uppnå eftersom subkulturer inom stora organisationer 

anses vara påtagliga.  

 

Implementering av traineeprogram kan stöta på såväl stöd som hinder från 

organisationskultur. De stöd som organisationskultur kan bidra med är i form av omvårdande 

seniora medlemmar vilka kan ge feedback till traineer när de experimenterar med olika typer 

av beteende (Schein, 2004). Hinder kan däremot bestå av medlemmar i organisationer vilka 

har bristande information och kunskap om traineeprogram. En oförståelse över syfte med 

traineeprogram kan därför agera ett stort hinder för implementering av traineeprogram. Även 

konflikter yrkesgrupper mellan i samband med traineeprogram uttrycks hindra framgång av 

traineeprogram (Bunch, 2007). Konflikter mellan medlemmar, ledningen och traineer kan 

även förklaras av att traineeprogram som strider mot verksamheters kulturella värderingar. De 

konflikter som uppstår kan hämma traineer i rollen som kulturbärare och i arbetet för 

förändrad organisationskultur. Det är möjligt att i de fall medlemmar i organisationer inte vill 

anamma ny organisationskultur kommer hindren att bestå även för nya traineer framöver.  

 

Avslutande kan det tilläggas att traineer inte bör ses som optimala verktyg för förändrad och 

utvecklad organisationskultur. Det är möjligt att traineer i olika grad kan påverka 

organisationskultur och främst i den framtida rollen som ledare. Graden av bestående 

påverkan på organisationskultur är i sin tur beroende av traineeprogrammets utformning och 

innehåll. 

Förslag till vidare forskning 

Svensk forskning om vilken påverkan organisationskultur och traineeprogram har på varandra 

kan utvecklas och i utformning av traineeprogram bör mer hänsynstagande tas till 

organisationskultur. Denna studie ger en liten insyn i hur organisationskultur och 

traineeprogram uppfattas och på vilket sätt de förhåller sig till varandra. Fortsatt forskning i 

större bemärkelse som även jämför med andra organisationer bör eftersträvas. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

En sammanfattning av två intervjuguider med en för traineer och en för chefer. 

 

Antal år på företaget 

Arbetsuppgifter 

Tankar om intervjuämnet 

 

Traineeprogram – trainee 

Berätta lite om hur det kommer sig att du sökte till XXX traineeprogram? 

Hur ser du på XXX traineeprogram? 

Vad har traineeprogrammet inneburit för dig? 

Hur upplever du möjligheten att träffa andra traineer? 

Vilka förväntningar hade du på traineeprogrammet? 

 

Traineeprogram – chef 

Berätta lite om vad du vet om XXX traineeprogram? 

På vilket sätt uppfattar du traineeprogrammet? 

Vilken information förmedlar du vidare till dina medarbetare? 

Förväntningar på traineer som kom till din avdelning? 

 

Organisationskultur – gemensam 

Hur upplever du XXX organisationskultur? 

Kan du beskriva hur organisationskulturen ser ut? 

På vilket sätt stödjer du organisationskulturen? 

Hur tillämpar din avdelning/hemorganisation XXX kärnvärden i det dagliga arbetet? 

Skiljer sig kulturen inom din avdelning åt från XXX organisationskultur? 

 

Traineeprogrammets inverkan – trainee 

Vad har ni fått lära er om XXX organisationskultur i traineeprogrammet? 

Hur har du tagit det till dig? 

Hur har du tillämpat det ni har fått lära er i ditt dagliga arbete i hemorganisationen? 

Upplever du att traineeprogrammet stödjer XXX organisationskultur? 

Förändrar traineeprogrammet organisationskulturen? 

 

Traineeprogrammets inverkan – chef 

Stödjer traineeprogrammet XXX organisationskultur? 

Bidrar traineerna till att utveckla organisationskulturen? 

Hur tar din avdelning tillvara på traineens kunskaper? 

Förändrar traineeprogrammet organisationskulturen? 

 

Organisationskultur som hinder eller möjliggörare – gemensam 

Stödjer organisationskulturen implementeringen av traineeprogrammet? 

Hur blev du mottagen i hemorganisationen/Hur blev traineen mottagen av din avdelning? 

Vilka hinder har du stött på i hemorganisationen/avdelningen? 

Vad skulle man kunna göra för att undvika hindren? 

 

Avslutning 

Vill du tillägga något så att jag ska förstå organisationskulturen och traineeprogrammet? 


