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Sammanfattning 

För ett företags konkurrenskraft och överlevnad är det idag av stor vikt att ha en fungerande 

rekrytering och kompetensförsörjning som matchar företagets behov med individens. Syftet med 

denna kvalitativa studie var att undersöka upplevelser av arbetsrelaterad motivation och lojalitet 

vad det gäller deltagande i ett Traineeprogram. Två fokusgruppintervjuer med fem deltagare från 

år 2011 och fem deltagare från 2012 ligger till grund för studien. Data analyserades med 

kvalitativ tematisk dataanalys och huvudresultatet visade mycket positiva upplevelser av 

motivation och lojalitet. Resultatet visade att deltagarna upplevde att de fått en god inblick i hela 

organisationen och därmed utvecklat bättre förståelse, engagemang och tillit. Det till följd av att 

företaget sett till individernas behov, förväntningar och personliga utveckling via 

traineeprogrammet. En slutsats var att organisationen kan stärka individens motivation och 

lojalitet genom att arbeta med kommunikation, ledarens roll samt organisationsklimatet.  

 

Nyckelord: Motivation, lojalitet, förväntningar, strävan, utvecklingsmöjligheter, traineeprogram. 

 

  



 

 

Title: Trainee participants' perceptions of work-related motivation and loyalty  

 
Abstract 

It is very important for a company's competitiveness and survival to have an effective 

recruitment and skills that match business needs with the individual´s. The purpose of this 

qualitative study was to examine the experiences of work-related motivation and loyalty in terms 

of participation in a trainee program. Two focus group interviews with five participants from 

2011 and five participants from 2012 formed the basis for the study. Data were analyzed using 

qualitative thematic data analysis. The main results showed a very positive experience in terms 

of motivation and loyalty. Participants felt that they had a good insight into the entire 

organization and thus developed a better understanding, commitment and trust, as a result of that 

the company had recognized individuals' needs, expectations and personal development via the 

trainee program. One conclusion was that the business can support the individual's motivation 

and loyalty by working with communication, leader role and the organizational climate. 

 

Keywords: Motivation, loyalty, expectations, striving, development opportunities, trainee 

program 



 

 

Förord 

Vi vill tacka den aktuella organisationen, våra kontaktpersoner och intervjupersoner som ställt 

upp och delat med sig av sina upplevelser, utan dem hade vi inte kunnat genomföra denna studie. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Igor Knez för snabb feedback och konstruktiv 

kritik. 
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Inledning 

Förändringar i samhälle och arbetsmarknad, intensifiering av konkurrens och den stegrande 

tekniska utvecklingen kräver en mer flexibel och kompetent arbetskraft. I dagens föränderliga 

samhälle har kompetensförsörjning och rekrytering fått en avgörande betydelse för ett företags 

konkurrenskraft och överlevnad. Det handlar om att attrahera, rekrytera och behålla kompetensen 

(Nikandrou, Brinia & Bereri, 2009; Tai, 2006).  

Krav på medarbetaren handlar om att vara anpassbar och flexibel. Det innebär att 

individen kontinuerligt ska lära nya saker, öka sin kompetens för att få en helhetsbild samt 

förståelse för olika processer inom organisationen (Furnham, 2005). 

Det finns dock ofta en distans mellan företagets behov och individens behov. Positiva 

effekter av en utbildning hör ihop med i vems intresse det sker och hur den är anpassad 

(Berglund & Schedin, 2009). Hur rekrytering och introduktion anammar individens behov är 

avgörande för hur fort anställda kan ta till sig kunskaper, öka sin prestation och känna vilja att 

stanna kvar i företaget (Cheng & Ho, 2001; Rabey, 2001; Nikandrou et al., 2009; Pineda, 2010). 

Då en organisation genomför en utbildning förväntar de sig att medarbetarna ska till sig 

innehållet och öka sin kompetens. För att detta ska förverkligats menar Skorstad (2011) att 

medarbetarnas motivation bör beaktas. Freund och Carneli (2003) påpekar vidare att det är av 

vikt då företag vill ha kvar personalen och för det krävs att en lojalitet till företaget byggs upp. 

Organisationen och dess ledning bör således fundera över hur man skall kunna motivera 

framtida arbetstagare. Rekryteringsprocesser som Traineeprogram är dessutom kostsamma och 

resurskrävande vilket ökar behovet att motivera och se utbildningseffekter (Cheng & Ho, 2001; 

Nikandrou et al., 2009; Pineda, 2010).  Således är det intressant att undersöka hur individen 

upplever arbetsrelaterad motivation och lojalitet efter deltagande i ett Traineeprogram. 

Traineeprogram och dess utbredning 

En rekryteringsmetod som blivit allt vanligare är Traineeprogram (Kuvaas, Dysvik & Buch, 

2010). Forskning visar att metoden har erkänts som strategisk effektiv för att öka 

konkurrenskraften (Nikandrou et al., 2009). 

Trainee har olika betydelse i olika länder och kulturer. I Sverige är trainee vanligtvis 

synonymt med en kvalificerad tjänst som syftar till att hitta framtida ledare för företaget. Under 

traineeperioden varvas teori med praktik. Traineen får arbeta med olika arbetsuppgifter för att 
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lära sig verksamheten från grunden och för att bygga nätverk inom organisationen. 

Traineeprogram vänder sig främst till nyutexaminerade studenter vid universitet och högskola 

eller de som hunnit vara ute i arbetslivet några år. Under senare år har det blivit allt vanligare 

med traineeprogram inom de flesta utbildningsinriktningarna. Det finns även traineeprogram 

som vänder sig till sökande utan akademisk examen (Traineeguiden, 2011; Granberg, 2011). 

Traineeutbildning ska utveckla individens kompetens och produktivitet för att nå organisationens 

mål (Furnham, 2005). Kompetens är dock oanvändbar om individen saknar motivation 

(Skorstad, 2011). 

Motivation 

Rabey (2001) förklarar motivation utifrån dels en individs personlighet och dennes egenskaper 

och dels utifrån den kontext som motivation uppstår ur. Motivation kommer inifrån individen 

(dennes tankar, önskningar och vilja) menar Rabey (2001), men omständigheter och situationer 

har inverkan på hur motivation aktiveras och leder till beteende. 

Motivation är en inre drivkraft genom vilken individen känner vilja eller önskan att 

åstadkomma någonting. Begreppet motivation kommer av det latinska verbet ”movere” som 

betyder röra sig. Det handlar om vilka drivkrafter som styr individens handling och beteende. 

Hur energi riktas och till vilken utsträckning individen är beredda att anstränga sig (Hedin & 

Svensson, 2011).  Drivkrafter beskrivs som psykologiska tillstånd som motiverar oss att 

tillfredsställa ett behov av något slag (Hwang, Lundberg, Rönnberg & Smedler, 2005).  

Det talas ofta om två olika sorters motivation, inre och yttre motivation. Yttre motivation 

handlar om konkreta faktorer som belöningar och bestraffningar. Inre rör individens upplevelser 

av trivsel med bland annat arbetsuppgifter. Forskning visar att interna motiv leder till ökad 

motivation för att lära och använda sig av de förvärvade kunskaperna i jämförelse med externa 

motiv (Kuvaas et al., 2010). 

Motivation och dess betydelse i arbetslivet. Motivationen är alltså viktig för att driva 

individer såväl som organisationer framåt i önskvärd riktning. Motivation är personligt och kan 

kopplas till såväl målsättning som till erfarenhet. Det handlar således om en kognitiv 

beslutsprocess (Buchanan & Huczynski, 2004). Motiverade individer vill lära sig för att sedan 

utföra ett bra arbete, vilket organisationer eftersträvar för att nå högre effektivitet och prestation 

och således öka företagets produktivitet Grossman & Salas, 2011). När organisationer vill att 
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medarbetare ska utbildas, ställer organisationen mål och strategier för dem. Företaget 

tillhandahåller resurser och förväntar sig resultat. Utbildning och arbetsuppgifter kommer att 

utföras men det är inte säkert att medarbetaren kommer känna motivation i det. Risken är att 

arbetsuppgifter upplevs som krav och inte efter egen vilja. För att individen ska känna 

motivation krävs att arbetsgivare och arbetstagare arbetar mot gemensamma mål och individen 

känner eget intresse i det (Rabey, 2001).  

Det finns många teorier om motivation, hur och vad som påverkar vår motivation till att 

utbilda och lära oss nya saker. Mitchells och Larsons syntesmodell (1987) för motivation och 

prestation i arbetslivet, som ligger till grund för den aktuella studien, bygger bland annat på 

förväntnings- och målsättningsteorin samt arbetskaraktäristiska modellen (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005).  

Mitchells och Larsons syntesmodell. Utgångspunkten i Mitchell och Larsons 

syntesmodell (1987; se Figur 1) är att samla faktorer som påverkar beteende och som klargör hur 

det överförs till prestation. 

Figur 1. Baserad på Mitchell och Larson Syntesmodell för motivation och prestation (1987). 

 

 

Behov Tankeprocesser 

Beteende Intentionellt 

beteende 

Aktivering 

Uppgiftsfaktorer 

Sociala faktorer 

Yttre miljö-

förhållande 

Social 

facilitering 

- Arbetskaraktäristiskamodellen 

- Herzberg 

- Likvärdesteori 

- Rättvisa i procedurer 

- Social informationsbehandlingsteori 

- Thorsrud 

 YTTRE FAKTORER 

Behovsteorier: 
-Maslow 

-Alderfer 

-Prestationsmotivation 

Kognitiv teorier: 
-Förväntningsteori 

-Målsättningsteori 

-Utvärderingsteori 

Förmågor och 

kunskaper P
R

E
S

T
A

T
IO

N
 

INRE FAKTORER 



4 

 

 

Modellen skiljer på inre och yttre faktorer. De inre omfattar behov, förväntningar och 

utvärderingar och de yttre handlar om sociala-, miljö-, samt uppgiftsfaktorer. Individens motiv 

utgår från de personliga förväntningarna, vad personen vill uppnå och få ut av sin insats 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Processen går från aktivering till prestation. Aktivering sker 

som följd av våra behov, de inre och yttre faktorerna, vilka kan vara såväl biologiska som 

sociala. Som följd av det sätts tankeprocesser igång hos individen, vilka leder till beteende och i 

sin tur prestation. Hur stark prestationen blir beror på individens motivation efter att ha övervägt 

sina möjligheter att uppnå det som eftersträvas (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Tidigare forskning om motivation, lojalitet och Traineeprogram.  

Tidigare forskning visar att användandet av traineeprogram har ökat och tydliggör att 

organisationer har många motiv för att införa traineeprogram, som att utveckla kompetens och 

förbättra engagemang (Kuvaas et al., 2010). 

Fokus i studier har legat på utbildningens innehåll och utformning, miljömässiga faktorer 

samt hur personlighet påverkar effekter av utbildning (Baldwin, Ford & Blume, 2009; Cheng & 

Ho, 2001; Grossman & Salas, 2011; Nikandrou et al., 2009; Pineda, 2010). 

Studier rörande effekter av individuella faktorer som traineers motivation är få (Cheng & 

Ho, 2001; Kuvaas et al., 2010). På senare år har dock traineers motivation uppdagats som en 

betydelsefull faktor i hur utbildning överförs till kunskap och användande därav (Baldwin et al., 

2009, Grossman & Salas, 2011), viket indikerar behov av studier inom området.  

Förväntningar. Tai (2006) visar i sin studie att motivation och positiva förväntningar 

inför en utbildning är viktiga faktorer för att förbättra effektiviteten efter utbildningen, dvs. 

deltagare som är mer motiverade inför utbildningen är mer benägna att lära sig än de som inte är 

motiverade. Nikandruos et al. (2009) forskning förklarar att förväntningar inför ett 

Traineeprogram påverkar hur engagerade och aktiva deltagare är under utbildningen. Positiva 

förväntningar inför en utbildning bidrar till ökad motivation för att sedan tillämpa kunskapen i 

praktiken. 

När en individ har ett intresse i ett utbildningsprogram och ser ett värde i att ta till sig 

kunskaper och färdigheter bidrar även det till ökad motivation och prestationsförmåga 

(Nikandrou et al., 2009). Obligatorisk utbildning kan däremot ge en negativ inverkan på 

individens motivation (Facteau, 1995). Om individen enbart känner sig styrd av krav kan det ge 
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motsatt effekt. Nikandruo et al. (2009) menar att ledning och programutformare bör 

uppmärksamma motivation och hur individer kan motiveras inför en utbildning. Det kan göras 

genom en positiv information om utbildningen. Motivationen höjs genom att visa vikten och 

värdet i att personen deltar i utbildningen, vilket åstadkoms när chefer och ledare uppmuntrar 

och övertygar medarbetaren att delta. 

Förväntningar handlar även om vilken relevans en deltagare kan se i en utbildning. En 

traineeutbildnings innehåll, mål, medel samt undervisningsmetoder är faktorer som påverkar 

utbildningen och berörda deltagare (Nikandrou et. al., 2009). Utbildningen måste vara relevant 

för arbetet. Även förståelse för samband mellan teori och praktik är nödvändigt för att den ska ge 

förväntade effekter. Tai (2006) menar vidare att när individen uppfattar utbildningens innehåll 

och utförande som väsentligt, realistiskt och överensstämmande med sina egna förväntningar och 

behov tilltar drivkraften. 

Om förväntningar har uppnåtts efter deltagande i Traineeutbildning är också av betydelse. 

Baldwin et al. (2009) menar att uppföljning av lärandeprogram är en viktig faktor för individens 

fortsatta motivation, om förväntningarna har infriats. Deras forskning visar att ledare ska ge 

chans till uppföljning och feedback. Pineda (2010) instämmer i det och påpekar i sin studie att 

deltagarna bör få lämna synpunkter på utbildningen och hur tillfredsställda de är i det avseendet. 

De stora investeringar som organisationer lägger saknar ofta otillräcklig uppföljning och data 

som visar resultaten av investeringen. Endast ett fåtal organisationers utvärderingar går på djupet 

på grund av svårigheter och brister i instrument och modeller, varför forskning fokuserat på att 

forma utvärderingsmodeller för det. Sju av tio företag utvärderar vissa aspekter av en utbildning 

men endast två av tio företag utvärderar resultat och tillämpning på arbetsplatsen. Oftast använts 

enkäter efter avslutad utbildning, vilket Pineda (2010) anser otillräckligt. Det finns fördelar med 

att stämma av deltagarnas åsikter under utbildningens gång samt att efter avslutat program 

utvärdera i diskussionsgrupper (Pineda, 2010). 

Studier om förväntningar utgår ofta från kognitiva teorier vilka definierar motivation som 

ett resultat av rationella och medvetna val, vilka handlar om individens förväntningar om 

måluppfyllelse, belöning, egen prestation samt utvärdering av källan bakom 

motivationsupplevelsen. Förväntningsteorin menar att motivation tilltar beroende på om det finns 

en förväntan om att lyckas i det man gör, en stark tro på att det man gör kommer att leda till 

resultat samt beroende på vilket värde man tillmäter resultatet. Teorin förklarar motivation 
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genom värderesultatet och den subjektiva möjligheten att nå uppställda mål (Abrahamsson & 

Andersson, 2005). 

Personliga mål och strävanden. Nikandruos et al. (2009) studie påpekar att när 

personliga mål ställts för deltagande i Traineeprogram skapas positiva effekter i arbetet. Det har 

bland annat visat att strävan att behärska innehållet i utbildningar som Traineeprogram är centralt 

(Cheng & Ho, 2001).  

Emmons (1986) förklarar att begreppet – striving/strävan handlar om vad en individ 

strävar efter att uppnå, de mål som individen sätter. Personlig strävan ger således ledning för 

beteende då det påverkas efter hur individen försöker nå sina mål. Forskningen undersökte 

relationer mellan egenskaper i personliga strävanden och välbefinnande, vilket visade betydelse 

av vilket värde man tillskriver det som eftersträvas samt om tidigare strävanden uppfyllts.  

Sutin och Robins (2008) stöder det, i sin forskning visar de att när individer överväger 

beslut inför framtiden utgår de från sina tidigare erfarenheter när mål sätts. De menar vidare att 

personliga strävanden i arbetslivet kan komma i konflikt med andra saker som individen vill göra 

eller av andras förväntningar på individen.  

Enligt Grossman och Salas (2011) är arbetsmiljö/klimat en av de mest väsentliga 

faktorerna som individen eftersträvar för att trivas och känna motivation. Företagets 

utbildningsklimat har stor betydelse och kan exempelvis handla om hur ledare ger support under 

utbildningen eller hur gruppklimatet är, dvs. hur individen trivs och går ihop med sina 

arbetskamrater. Ett positivt arbetsklimat är en förutsättning för att ta till sig och behålla 

kunskaper. 

Forskning om individens strävan bygger på målsättningsteorin, som menar att när vi 

arbetar och strävar mot ett bestämt mål, fungerar det som en viktig motivationskraft. 

Målsättningsteorin förklarar beteende i termer av målsvårigheter, målspecifikationer och vetskap 

om resultat. Edwin A. Locke, framhåller att det vore mer ändamålsenligt att se målsättning som 

en motivationsteknik än som en formell teori (Locke, 1975; refererad i Buchanan & Huczynski, 

2004).  

Utvecklingsmöjligheter. Genom att delta i Traineeprogram utvecklas individen för 

organisationens verksamhet. Nikandruos et al. (2009) studie visar en länk mellan hur 

utbildningskunskaper överförs i praktiken och hur individen upplever sina personliga 

utvecklingsmöjligheter samt om det finns möjlighet att tillämpa nyförvärvad kunskap. Ledningen 
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måste uppmärksamma personalens utvecklingsmöjligheter för att utbildningen ska få positiv 

effekt. Kuvaas et al. (2010) menar att ett traineeprogram ger utvecklingsmöjligheter men om det 

tillvaratas beror på deltagarens inre motivation. 

Arbetskaraktäristiska modellen har byggt vidare på Maslows tanke om 

självförverkligande, där förhållandet mellan tillväxt, behov och styrka indikerar huruvida 

individen välkomnar personlig utveckling. Ett arbetes potentiella motivationsgrad kan ökas 

genom att variera arbetsuppgifter, ge större möjligheter att se helheter i arbetet, självständighet 

och möjlighet att påverka den egna arbetssituationen samt feedback på det genomförda arbetet, 

vilket i sin tur anses leda till högre prestation i arbetet (Buchanan & Huczynski, 2004). 

Lojalitet. Det är viktigt för företag att få medarbetare och kompetensen att stanna kvar i 

företaget, inte minst efter de resurser och kostnader som Traineeprogram medför. Det har även 

blivit viktigare för företag att se till lojalitet då byte av arbetsplats sker i allt större utsträckning 

(Freund & Carneli, 2003). Det handlar om att få individer lojala mot företaget genom att skapa 

förutsättningar som ökar individens motivation och vilja att stanna, då forskning visar att 

motiverade medarbetare tenderar att stanna längre i organisationer (Wiley, 1997).  

Även lojalitet har en mångfald begreppsdefinitioner. I ett organisationssammanhang 

handlar det om att individen ska identifiera sig med och känna trohet till en organisations ledare 

och till företaget som helhet, vilket överskrider individens egna intressen (Graham, 1991). 

Lojalitet ses som ett åtagande mellan arbetsgivare och arbetstagare, genom att möta varandras 

behov (Rousseau, 2004), vilket skulle innebära att de som går ett Traineeprogram för att anställas 

kommer med sina behov, förväntningar och föreställningar, när dessa uppfylls skapas lojalitet. 

Freund och Carneli (2003) visar i sin studie att uppmuntran, möjlighet till 

karriärutveckling, att se meningsfullhet och känna delaktighet är viktigt för förhållandet mellan 

arbetstagare och arbetsgivare verkar lojalitetsstärkande. Relationer till medarbetare påverkar 

också lojaliteten, att känna samhörighet och tillit till andra, samt att man kan identifiera sig med 

sina arbetsuppgifter. 

När en organisation satsar på och erbjuder deltagande i ett program skapas en känsla av 

skyldighet att återgälda företaget (Kuvaas et al., 2010). Anställda som uppfattar en hög nivå av 

organisatoriskt stöd upplever en skyldighet till att återbetala organisationen, en lojalitet som 

skapar positiva attityder och lämpliga beteenden (Kuvaas & Brinkmann, 2009). Kuvaas et al. 

(2010) studier menar att ett Traineeprogram utgör en rad sociala utbyten mellan praktikanten och 
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organisation. I utbyte mot deltagande, arbete och kompetens återbetalas rätt attityder och 

beteenden till företaget. Om individernas möjligheter till aktiv praktik, tillhandahållande av 

nödvändiga kunskaper samt tillräcklig feedback uppfattas tillgodosedda, återgäldas det genom att 

uppvisa högre nivåer av arbetsinsats och tillit. 

Syfte 

Det finns sammanfattningsvis omfattande forskning om arbetsrelaterad utbildning och 

utveckling, men fåtal studier om sambandet mellan traineeprogram och motivation och lojalitet 

(Baldwin et.al., 2009; Cheng & Ho, 2001). Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka 

upplevelser av arbetsrelaterad motivation och lojalitet vad det gäller deltagande i en 

organisations Traineeprogram, med följande frågeställningar: 

- Vilka förväntningar hade deltagarna inför Traineeprogrammet och upplevdes de 

infriade? 

- Vilka arbetsrelaterade mål och strävanden upplevde deltagarna som viktiga och 

ansågs dessa beaktade?  

- Vilka utvecklingsmöjligheter upplevdes som viktiga och varför?  

- Hur upplevdes relationer till medarbetare och chefer, har deltagande stärkt lojaliteten? 

Metod 

Deltagare, urval och design 

Studien genomfördes genom ett strategiskt urval. Det innebär att deltagarna är representativa 

relativt studiens syfte (May, 2001), i vår studie, att deltagarna genomgått företagets 

Traineeprogram. Inklusionskriteriet var att det skulle vara deltagare från det senaste tillfället i en 

grupp samt deltagare från ett utbildningstillfälle som hölls för ett år sedan. 

För att få alla deltagare delaktiga i en fokusgruppintervju är rekommenderad gruppstorlek 

5-10 personer (Olsson & Sörensen, 2008), således valdes antal deltagare i varje grupp inom 

denna ram. Totalt intervjuades 10 personer, varav nio män och en kvinna. Det var fem personer 

som bildades i den första fokusgruppen (TP 1) från år 2012 samt fem personer i den andra 

fokusgruppen (TP 2) från år 2011. Ursprungligen var ytterligare en person anmäld till 

intervjugrupp TP 1, som på grund av sjukdom lämnade återbud i samband med intervjun. 

Fokusgrupp TP 1 bestod således av fem personer, fyra män och en kvinna. Åldrarna uppgavs 

mellan 20 och 30 år. Fokusgrupp TP 2 bestod av fem män som åldersmässigt var mellan 22 och 
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30 år. Deltagarnas bakgrund varierade då tre personer var arbetslösa och två kom från andra 

arbetsplatser i TP 1. I TP 2 hade tre av deltagarna arbetat inom pappersindustrin mellan 4-10 år, 

en hade sommarjobbat på företaget och en person kom från studier på högre nivå. 

Organisationens Traineeprogram 

För att undersöka upplevelser av motivation och lojalitet vad det gäller deltagande i ett 

Traineeprogram studerades den valda organisationens programstruktur, syfte och mål. Företaget 

har under senare tid använt sig av traineeprogram som en del i kompetensförsörjningen. 

Traineeprogrammet syftar till att ge en bred kunskap om hela organisations verksamhet och en 

grund för individen att kunna utvecklas. Utbildningen anses ge förutsättningar för personalen att 

hantera ny komplex teknik. 

Programmet varar 180 dagar med både teori och praktik. Det är upplagt i block, där ett 

beskriver tillverkningsprocessen som helhet och därefter följer fördjupande block. 

Det är en omfattande process med många involverade, således krävs noggrann planering 

och tydlig information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Organisationens traineeprogramsstruktur. 

Material 

Intervjun utgick från en semistrukturerad intervjuguide, vilket innebär att den var baserad på 

öppna frågor för att skapa möjlighet att utveckla intervjusvar genom att ställa följdfrågor samt att 

ämnen var planerade i förväg (Fox, 2006). Intervjuguidens utformning på det sättet syftade till att 

få deltagarna att ge rikare data genom att använda exempel och kunna beskriva sig mer utförligt 

(Kylen, 2004). 

Guiden var byggd med öppningsfrågor för att få alla deltagare aktiva, vidare behandlades 

motivation följt av frågor om lojalitet. Då lojalitet är ett ämne som kan upplevas känsligt valdes 

Övergripande 

kunskap 

Processkunskap 

Hemvist 
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ämnet att behandlas i slutet av intervjuerna då deltagarna ansågs känna sig mer bekväma med 

intervjusituationen (Kylen, 2004). 

Struktur av intervjuguide och frågor var formade med utgångspunkt från studiens syfte 

och frågeställningar, utifrån temaområdena motivation och lojalitet (Se bilaga 1). Frågor 

gällande motivation rörde förväntningar, strävan samt utvecklingsmöjligheter. Lojalitetsfrågor 

berörde relation till organisation, arbetskamrater samt den egna yrkesrollen.      

Vid utformning av frågor utgick vi från Mitchell och Larsons (Kaufmann & Kaufmann, 

2005) syntesmodell för motivation och prestation i arbetslivet. Modellen innefattar olika 

motivationsteorier och bygger på de grundläggande inre och yttre faktorerna som aktiverar 

individen. Frågorna baserades också på tidigare empiriska studier, för att ta hänsyn till frågornas 

reliabilitet (tillförlitlighet i frågor) och validitet (att frågor mäter det de avser att mäta). 

Nikandruo et al. (2009); Kuvaas och Dysvik (2009) samt Grossman och Salas (2011) studier låg 

till grund vad det gäller motivation (förväntningar och utveckling) baserade på utbildningens 

innehåll och utformning, miljömässiga faktorer samt hur personlighet påverkar effekter av 

utbildning. Utifrån Sutin och Robins (2008) och Emmons (1986) behandlades ämnet strävan 

(engagemang, utveckling och konflikt i anknytning till målinriktat beteende), vars mått 

översattes till kvalitativa intervjufrågor. Freund och Carnelis (2003) var underlag för förhållandet 

mellan arbetstagare och arbetsgivare som verkar lojalitetsstärkande.  

Samma intervjuguide användes i båda fokusgruppsintervjuerna (TP 1 & TP 2). 

Tillvägagångssätt 

Studien utfördes på ett pappersbruk i en mellansvensk stad.  Inom organisationen finns ca 1000 

anställda år 2012. Inför studien konstaktades organisationen för godkännande och praktisk 

planering av studiens genomförande. 

För att rekrytera deltagare skickades ett missivbrev ut (se bilaga 2) via e-post till 

organisationens HR- administratör som vidarebefordrade missiv brevet till alla som medverkat i 

företagets Traineeprogram år 2011 och 2012. De personer som var intresserade av att delta i 

undersökningen sände ett medgivande i retur. För att fylla återstående platser skickades en 

påminnelse ut efter en vecka till de som ännu inte svarat och veckan därpå togs telefonkontakt 

för att höra om någon missat att svara. 
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Data i studien samlades in genom två fokusgruppsintervjuer inom den valda 

organisationen. Deltagarna i varje fokusgrupp hade genomgått det halvår långa 

Traineeprogrammet vid något av de två aktuella utbildningstillfällena. 

En vecka innan intervjuerna genomfördes två pilotstudier för att pröva 

undersökningsinstrumentet. Enligt Olsson och Sörensen (2008) används en pilotstudie som 

kontroll av att forskningsprocessens olika delar fungerar enligt den uppgjorda planen. Personerna 

som deltog i pilotstudien hade själva inte genomgått något traineeprogram utan fungerade som 

kontroll för att struktur och innehåll fungerade, som tydlighet i frågor. Pilotstudierna mynnade ut 

i att intervjuguiden reviderades efter de åsikter och förslag som var relevanta för studien. 

Inför intervjun beaktades faktorer såsom miljö och placering av möbler. Intervjuerna 

utfördes på den valda organisationen för att skapa en bekant och bekväm miljö, vilket Wibeck 

(2010) påtalar kan vara till fördel för att en spontan och livlig intervju. Enligt Kylén (2004) är 

möbleringen viktig för att skapa en positiv känsla. Bord ställdes med det antal stolar som 

behövdes runt för att samla deltagarna, vi placerade oss mellan dem för att de skulle känna vår 

delaktighet. Fika serverades för ett skapa ett avspänt klimat. 

Intervjuerna tog upp till 90 minuter att genomföra vilket var den tid som vi fått till 

förfogande från organisationen. Vid respektive intervjutillfälle informerades deltagarna om 

studiens syfte och våra etiska hänsynstaganden, vilka beskrivs nedan under forskningsetiska 

överväganden. Deltagarna gav tillåtelse till att filma och spela in intervjuerna med hjälp av 

diktafon och videokamera.  

Vid intervjutillfällena deltog båda av oss, vilket kan generera större informationsmängd 

(Trost, 2005). En av oss agerade moderator medans den andra var medhjälpare (Obert & Forsell, 

2000). Detta tillvägagångssätt tydliggör rollerna, däremot får båda ställa frågor men det är 

moderatorn som leder intervjun. Först intervjuades de fem deltagare som nyligen avslutat 

Traineeprogrammet, år 2012. Inom en vecka hölls den andra intervjun med de fem deltagarna 

från år 2011. Båda intervjuerna hölls på förmiddagen i organisationens lokaler för att underlätta 

deltagarnas medverkan i studien, då alla var i tjänst vid tiden för intervjun.  

Inledningsvis hälsade vi deltagarna välkomna och småpratade en stund. För att gruppen 

ska känna sig avslappnad bör intervjun inledas med öppningsfrågor som gör att gruppen finner 

trygghet och vågar öppna sig (Wibeck, 2010). Vi bad deltagarna berätta vilka de var och vad de 

hade gjort innan Traineeprogrammet.  



12 

 

I början av intervjun berättade vi kort om studiens tillvägagångssätt, anonymitet, 

konfidentiell behandling av materialet, längden på intervjun samt rätten att avbryta. Vi bad om 

tillåtelse att spela in på diktafon och film. Vi uppmanade dem att utveckla sina svar när de höll 

med eller inte om något inom gruppen (Obert & Forsell, 2000; Wibeck, 2010).  

Därefter påbörjades intervjuerna i vilken vi kontinuerligt ställde frågor till var och en för 

att få alla deltagare aktiva. Wibeck (2010) påtalar vikten med att adressera frågan till deltagare 

som varit tyst ett tag för att ge möjlighet till alla att ge sitt svar. Det ger även bra underlag, bredd 

och djup till analysen. Ibland genomfördes det enbart genom riktade nickar och inväntande på 

den personens åsikter och funderingar. Enligt Wibeck (2010) är det bra att använda sig utav icke-

verbala signaler det vill säga att moderatorn vänder sig mot en av deltagarna efter att en fråga 

ställt för att bjuda in till tals. Som intervjuare försökte vi sätta oss in i de intervjuades 

föreställningar och bortse från våra tankar om ämnena och personerna, vilket anses vara av vikt. 

Moderatorn ska vara neutral och inte ta ställning, men ändå vara engagerad och opartisk 

(Wibeck, 2010).  

Efter intervjuerna tackades deltagarna för visat intresse och vi frågade om det var okej att 

återkomma vid behov, vilket godtogs. Deltagarna informerades om att de skulle få ta del av 

materialet efter färdigställande.   

Innan nästa intervju transkriberades materialet från den tidigare intervjun, för att få 

distans och möjlighet till reflektion för att se om något behövde ändras till kommande intervju. 

Dataanalys 

Data analyserades med hjälp av tematisk kvalitativ analys. Kvalitativ metod ger beskrivande data 

utifrån individens syn och erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2008).  

Dataanalysen utgick från Merriams (2009) arbetsätt för analys av kvalitativ data, vilket 

innebär att datainsamling och analys pågår samtidigt. Inför analysen transkriberades varje 

intervju ord för ord. Den första intervjun transkriberades innan den andra hölls. Data 

analyserades induktivt, vilket innebar att vi bearbetade det transkriberade materialet stegvis för 

tematisering (Hayes, 2000). Materialet delades in i olika färgkoder efter teman och subkategorier 

och viss text markerades med fet stil, dessa var tänkbara citat från deltagarna som kunde 

presenteras under resultatet. Efter kodning lästes materialet ytterligare igenom för att påminna 

oss om deltagarnas upplevelser och för att få ett helhetsperspektiv. Lacey och Luff (2009) menar 

att arbetssättet att först koda och sedan läsa igenom materialet grundligt underlättar att finna 
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samband. Under analysens gång uppdagades fler subkategorier än de ursprungliga. Därav 

vidgades analysen och vårt arbetsmaterial något som Wibeck (2010) menar kan hända i 

kvalitativa metoder. Allteftersom analysen fortskred hade materialet tolkats från båda grupperna 

och kategoriserats i temata och undergrupper av dessa.  

Under analysarbetet fann vi gemensamma åsikter, upplevelser och meningar från båda 

fokusgrupperna som presenterades med en gemensam text under resultatdelen. Andra data 

redovisades i separata delar utifrån respektive fokusgrupp. Citaten strukturerades efter de givna 

temata och underkategorier av dessa. 

Forskningsetiska överväganden 

Grundläggande etiska principer utgick från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. De fyra huvudkraven rör information, samtycke, 

konfidentialitet samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2011). 

Ett missivbrev (se bilaga 1.) skickades ut med förfrågan till de som deltagit i 

Traineeprogrammet vid berörda tillfällen. I följebrevet informerades om studiens syfte, frivilligt 

deltagande, rätt att avbryta samt konfidentiell behandling av deltagarnas svar. 

Inledningsvis i intervjuerna upprepades och informerades ytterligare om dessa etiska 

hänsynstaganden. Det förklarades att svaren enbart skulle användas inom ramen för aktuell 

studie. Intervjuerna spelades in med diktafon samt videokamera efter samtliga deltagares 

godkännande. Det inspelade materialet raderades efter transkribering, som led för att uppfylla 

konfidentialitetskravet (Lacey & Luff, 2009). 

Innehållet i uppsatsen formades så att individer inte kommer att kännas igen och citat inte 

kan härledas till enskild individ. Konfidentiell behandling innebär att personuppgifter skyddas 

(Olsson & Sörensen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Resultat 

Resultatet delas in i två teman; motivation och lojalitet, baserade på analysen. Huvudtemana 

delas sedan in i subkategorier. 

Traineegruppen som just avslutat sin utbildning år 2012 benämns TP 1 och gruppen som 

gick ut 2011 kallas TP 2. För att skydda deltagarnas identitet benämns personerna som TP 1 

(bokstav) och TP 2 (bokstav). 



14 

 

Inledningsvis presenteras resultatet med en gemensam text om deltagarnas upplevelser 

och meningar från båda fokusgrupperna (TP 1 & TP 2). Övrig data redovisas separat. 

Upplevelser av motivation 

Hur individen upplever sin motivation baseras bland annat på förväntningar, personliga mål och 

strävanden samt utvecklingsmöjligheter. Under avsnittet redovisas traineernas upplevelser av 

dessa aspekter, vad det gäller deltagande i Traineeprogrammet. 

Förväntningar. Flertalet av traineedeltagarna (TP 1 & TP 2) upplevde sig inte ha 

särskilda förväntningar innan utbildningen började, vilket påpekades i intervjuerna. De ansåg sig 

inte veta vad ett traineeprogram innebar eller hur det var strukturerat, utan påpekade att de tog 

det för vad det var. De menade att det var svårt att ha förväntningar utan kunskapen.  ”Jag visste 

inte riktigt vad Traineeprogrammet var liksom, mer än att det var någon slags utbildning bara” 

(TP 1b).        

En deltagare uppgav att förväntningen var att ”gå tillbaka till skolbänken […] man tog 

det som det var, nu ska jag dit och lära upp mig” (TP1c). En av deltagarna (TP 2) hade förvisso 

tidigare gått en traineeutbildning men uppgav att den bara varit under tre dagar och därför ansåg 

att det inte kunde jämföras. 

Det fanns också förväntningar om att få större kunskaper om såväl arbetsuppgifter som 

av organisationen. Många deltagare påpekade att det inte handlade om att bli färdigutbildad men 

att få en djupgående presentation och inblick i organisationen. 

”Ja, jag hade väl inte så mycket förväntan, jo jag hade väl förväntning men jag 

visste ganska ungefär vad det handlade om för jag hade hört mig för lite innan 

jag sökte. Jag förväntade mig inte att jag skulle ha en fullärd tjänst utan mer att 

få en introduktion till pappersbruk eller hur organisationen fungerar” (TP 1d). 

 

Flertalet av deltagarna i TP1 menade att de kände till företaget till viss del, de visste att det var 

ett pappersbruk men tyckte sig inte ha full kännedom om slutprodukterna.  Det fanns 

förväntningar på organisationen som uppgavs bero på företagets goda rykte. En aspekt som 

framkom var att företaget satsar på personalen i form av bland annat utbildningar. Då det är ett 

stort företag ser deltagarna utvecklingsmöjligheter. De berättade att organisationen har ett 

anseende att vara en bra och trygg arbetsgivare. Flera av deltagarna har tidigare sökt sig till 

organisationen på grund av detta.  

”De har ett jättegott rykte på arbetsmarknaden” (TP 1d).  
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”De är generösa på sidan om med alla sociala grejer […] som lägenheter både i 

storstäder utomlands och i Sverige som man kan hyra” (TP 1b). 

I traineegrupp 2 hade fyra av fem deltagare arbetat på bruket innan utbildningen. De fyra 

ansåg sig ha kännedom om organisationen och uppgav att de inte hade några särskilda 

förväntningar på organisationen på grund av det.  

En deltagare framförde att han förväntade sig att få en bra lön, att organisationens löner 

hade lockat. ”Alltid när man kollat på lönelistorna när man jobbat på annat bruk, då låg man lite 

efter […] så det var ju bra” (TP 2e). 

Deltagarna (TP 1 & TP 2) uppgav att det fanns ett behov av att känna trygghet. ”Bara att 

få ett arbete” framkom som en viktig förväntning på vad utbildningen skulle leda till. Samtliga 

visste att deltagandet skulle mynna ut i en tillsvidareanställning, vilket uppgavs som ett skäl till 

att de sökt Traineeprogrammet. Flertalet deltagare menade att det gav en trygghetskänsla. En 

deltagare berättade att förväntningen handlade om att få ett arbete, som kändes tryggt.  

”… det är liksom inte så lätt nu för tiden, i alla fall inte med min utbildning. Det… jag är nöjd att 

ha ett jobb” (TP 2e). 

En trainee upplevde att förvissandet om att få stanna inom organisationen även kan bidra 

till att nervositeten under utbildningen minskar, vilket skapar trygghet.  

”man är beredd att ge en anställning här fast man inte är färdigutbildad” […] 

”det var väl den största tryggheten, att man går utbildningen… visste ju det här 

är ju lugnt.. man har ju jobb, men man lär ju ändå se till att man klarar 

utbildningen” (TP1c). 

 

Traineerna ansåg att deltagandet gav möjlighet att få en anställning inom ett stort 

världsledande företag som inom pappersteknologin. Flera menade att det skapades en 

trygghetskänsla av att se möjligheter i att vara kvar i ett som samma företag under en längre tid. 

Det påpekades i båda grupperna att organisationen har funnits länge och de tror att den kommer 

att leva vidare i framtiden. ”det är ju största fabriken i en liten koncern. Det är ganska säkert… 

eller… än att vara minsta fabriken i en internationell koncern” (TP 2d).  

Deltagarna (TP 1 & TP 2) ansåg att deras förväntningar på Traineeprogrammet och 

organisationen till stor del har uppfyllts. De förklarade att de inte hade så stora förväntningar 

men påpekade att de fått lära sig mycket, att de fått ett helhetsperspektiv och större förståelse 

både gällande arbetsuppgifter och för organisationen. De talade om att de fått en bra 
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introduktion, ser utvecklingsmöjligheter för framtiden och till viss del känner trygghet i 

anställningen.  

En trainees (TP 2) förväntning innan utbildningen rörde att få mycket praktik på sin 

avdelning, vilket inte upplevdes blivit förverkligat. Flertalet förklarade att syftet med 

utbildningen var att få ett helhetsperspektiv och ta del av andras delar. 

Huruvida förväntningarna infriats diskuterades Traineeprogrammets struktur mycket 

under intervjuerna. Deltagarna (TP 1 & TP 2) ansåg att den var väldigt bra och de har följt 

processen grundligt från att planterat träd till färdiga slutprodukter.  ”… det har varit klockrent, 

helt klart […] det har varit jättegenomtänkt det här programmet” (TP 1e). 

Traineeprogrammets upplägg bestod i teoriveckor, praktikveckor samt fördjupning. 

Samtliga deltagare (TP 1 & TP 2) berättade att teambildningen första veckan var en god start på 

utbildningen. Flera av deltagarna påpekade att praktikdelen var bra, att först få lära sig teorin och 

att sedan få komma ut till avdelningarna och praktisera, då de har gått runt på flera olika 

avdelningar. De menade att upplägget har givit dem ett helhetsperspektiv och en mångkunskap, 

vilket har skapat en förståelse för andra avdelningar, deras problem och behov. 

Samtliga deltagare har genomgått test under alla områden för att kontrollera sina 

kunskaper, vilket upplevdes vara bra.  

Ytterligare en aspekt som deltagarna (TP 1 & TP 2) upplevde motiverande och lärorikt 

var att besöka kunder och höra deras behov och åsikter. ”Jag tycker att kundveckan på slutet 

också var bra, för min egen del” (TP 2e), ”Den var nyttig och jag har nytta av den lite 

fortfarande” (TP 2b), fler instämde. 

Däremot fanns det några strukturella synpunkter, vilka förtydligades anses som 

bagateller. Det handlade bland annat om information innan programstart, längden på 

utbildningen, tidsaspekter och svårighet i teori. Det fanns individuella behov om vad de tyckte 

om upplägget, en trainee uppgav en viss teoridel som upplevts tung och hade under programtiden 

ifrågasatt den ”behöver jag veta allt det här” (TP 1a).  

Samtliga skulle genomföra utbildningen igen, även om de fått chansen till anställning 

utan att gå programmet. Deltagarna i TP1 svarade ”det är ett jätteschysst sätt av företaget att få 

folk på, det finns inget dåligt med det” (TP 1b) och ”det är bara positivt” (TP 1e). ”Ja, jag skulle 

också gå igen, det är ju svårt att få samma introduktion igen som vi har fått” (TP 2d).  
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Mål och strävanden. Flertalet av deltagarna (TP 1 & TP 2) menade att det primära som 

eftersträvades var att få ett arbete. Ett par förtydligade att det var just i den här organisationen de 

ville arbeta. En deltagare från gruppen (TP 2) menade att drivkraften berodde på att det ”är ett 

intressant företag” (TP 2b). De ansåg att deltagande i ett traineeprogram var det säkraste 

tillvägagångssättet att få en tillsvidareanställning. En medarbetare förklarade att för honom 

handlade mål och strävande om något som man har inom sig, att personligheten avgör om man är 

nyfiken och vill lära sig han uppgav att ”sen lär man väl ha ett visst driv” (TP 1d).  

En deltagare i (TP 1) påtalade vikten av att först lära sig sin befattning och bli bra på den. 

En annan deltagare påpekade att det är mycket som de ska kunna innan de kan gå vidare. 

Samtliga beskrev att de vill lära sig så mycket som möjligt för att sedan vidareutvecklas. En 

deltagare (TP 2) beskrev att hans mål var att se karriärutveckling och att få större ansvar.  

Lönen uppgavs som en motivationsfaktor som de flesta eftersträvar. Det påpekades att 

lönen inverkar men den är inte det viktigaste. 

Viktigare faktorer handlade om att ha ett arbete som upplevs roligt genom bland annat 

goda sociala kontakter och en trivsam arbetsmiljö. Genom att ha bra arbetskamrater och chefer 

bidrar det till att trivseln höjs menade de. I samband med Traineeprogrammet fick deltagarna 

möjlighet att skapa relationer på många arbetsplatser. ”ja det sociala är viktigt när man jobbar” 

(TP 1d), ”det är ju det som får en att gå till jobbet varje dag” (TP 1b). 

Deltagarna strävar efter att ha ett arbete där arbetsmiljön är god. Båda grupperna ansåg 

arbetsmiljö vara viktigt för trivseln. I och med att deltagarna gått programmet har de fått en 

väldigt bra grund då det gäller arbetsmiljön påpekade en deltagare. Fler instämde och berättade 

att utbildningen bidragit till att kännedomen om trygghets- och trivselaspekter ökat. 

Som del i arbetsmiljön eftersträvas ett gott organisationsklimat. Deltagarna från båda 

grupperna (TP 1 & TP 2) menade att det inte råder samma mentalitet nu som det gjorde förr i 

tiden. De påpekade att det finns en gammal bruksanda som ibland gör sig gällande. De flesta 

deltagarna menade att det är många av de äldre medarbetare som håller fast vid sitt och det som 

varit. Deltagarna uppgav att medelåldern inom organisationen ligger på 47 år. Traineerna 

beskrev att de äldre kanske känner sig rädda och hotade över att de yngre ska komma in och ta 

över deras arbeten så att de blir överflödiga. ”pikarna är väl mycket från den företagskulturen 

som varit  […]  den lever kvar” (TP 1b).  
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Deltagarna ansåg att deras mål och strävanden har till stor del har beaktats. En trainee 

förklarade att genom att deltagit i Traineeprogrammet har det hjälpt till att nå sin strävan att 

utvecklas ” jag lär mig saker varje dag och det är kul” (TP 2b). Flertalet från TP 2 berättade att 

de redan fått lära sig flera befattningar både inom skiftet och på arbetsplatsen. När det gäller 

sociala relationer ansåg de att det beaktats genom att de stått varandra nära under utbildningen 

och att de har arbetat inom olika avdelningar har många kontakter knutits. 

Flertalet (TP 1 & TP 2) uppgav att mål och strävanden både kommer utifrån dem själva 

och ifrån företaget. En person ansåg sig vara duktig på att sätta krav på sig själv men menade att 

kraven också kommer från andra i organisationen. Andra deltagare ansåg att det inte fanns några 

direkta krav från organisationen men upplyste att företaget inte skulle ha en utbildning om det 

inte fanns krav. Traineerna förklarade att kraven handlar om organisationen som helhet samt 

förståelse för andras arbetsområden.  

”Syftet är nog att de vill att man ska ha ett helhetstänk och inte bara sitta och 

muttra över vad andra gör. Så känner jag, att vi ska ta med oss ut. Vi är en hel 

fabrik och inte bara min avdelning. Jag tycker att de har satsat på 

Traineeprogrammet, ett helhetstänk som vi ska ta med oss ut” (TP 1b). 

 

De uppgav flexibilitet som att kunna byta avdelning som exempel. Vissa deltagare upplevde att 

de själva vill ha ett driv men att de även känner ett underförstått krav från organisationen. 

Kraven kommer inte enbart från företaget utan beror på samhällsutvecklingen med bland annat 

ständigt tekniska förändringar påtalade traineerna. 

Under intervjuerna uppgav deltagarna några aspekter som kom i konflikt med deras 

arbetsrelaterade strävanden.  Det visade sig vara individuella behov som styrde och meningarna 

gick ofta isär. Konflikterna handlade övergripande om hur arbetstider kommer i konflikt med 

andra ambitioner. Exempelvis ansåg ett par att rutiner är skönt, vilket dagtid ansågs bidra till, 

medans andra inte delade den uppfattningen och förklarade skifttid som fördelaktigt. 

”ja, och så jobbar man helger, det kanske inte är roligaste alla gånger, så är det. 

Men för och nackdelar med allt så klart […] de gånger man får långledigt, då är 

det ju skönt” (TP 2b).  

 

Ett par uppgav vidare att deras intressen, träning och sport kom i konflikt med deras strävanden. 

De ansåg det besvärligt att inte kunna träna samma tider varje vecka medans en annan tyckte det 

var bra. 
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Det framkom att under tiden deltagarna gick traineeprogrammet kände en del tvungna att 

studera hemma på kvällar för att klara kunskapsproven, vilket kom i konflikt med deras fritid och 

familjeliv. 

Det ansågs ytterligare av flera att arbetet kan komma i konflikt med det sociala livet 

utanför arbetet som vid arbete när andra är lediga. En deltagare menade att det ibland krävs 

övertid då organisationen får oplanerade linjestopp, vilket går ut över intressen och socialt 

umgänge.    

”ja men vi har ju planerade linjestopp som… och så händer det ju alltid 

oförberedda stopp […] Står fabriken så kan ju inte vi gå hem” (TP 2c). 

 

Utvecklingsmöjligheter. Flertalet av deltagarna uppgav vikten av att kunna se 

utvecklingsmöjligheter inom företaget. Traineerna menade att redan innan utbildningen fanns en 

bild av företaget som en stor arbetsplats med chans till personlig utveckling. ”… alltså jag ville 

ju hit för att utvecklas”, ”...man måste inte jobba med samma sak hela tiden, utan, om man inte 

vill” (TP1d). 

Bilden förstärktes under utbildningen. De talade om att de fått kunskapen om andra 

avdelningar och hur hela organisationen fungerar.  

”Att ha gått runt på alla avdelningar det är ju bra sen när man känner att man 

vill prova nåt annat och så. Jag från verkstan kan tänka mig att jobba i driften på 

lut och kraft, man får ju en uppfattning om hur de jobbar och då har man ju det 

sen… om man skulle vilja prova en ny tjänst” (TP 1d).  

 

Deltagarna förklarade att ha deltagit i Traineeprogram skapar möjligheter att testa nya 

arbetsuppgifter och befattningar på företagets olika arbetsplatser. Ett par av deltagarna berättade 

att de nyligen fått möjlighet till att prova sina kunskaper på nya arbetsplatser, vilket de ansåg 

som roligt och givande. 

För att möjligheterna ska införlivas påpekades vikten av att själv vilja och visa intresse. 

De benämnde det som att personligheten har betydelse. Deltagarna i TP1 diskuterade att de tror 

att företaget tittat på personlighet i urval till traineegruppen, att företaget sökt personer som vill 

utveckla sig. 

”… jag antar att de förväntar sig att man vill det här och att fortsätta utvecklas 

[…] det var ju det som de sökte också… sådana som är nyfikna... (TP 1c), ”med 

rätt personlighet och rätt intresse” (TP 1b). 
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En deltagare i TP2 förklarade att eftersom organisationen och arbetsuppgifter i sig ständigt 

förändras och tekniken moderniseras ges kontinuerligt såväl möjlighet som krav på nya 

utmanande arbetsuppgifter. 

Deltagande i ett Traineeprogram uppfattades som utvecklande och givande i sig. Vikten 

av att Traineeprogrammet bidragit till att skapa ett helhetsperspektiv återkom vid flera tillfällen 

under intervjuerna. 

Intervjuerna visade att det finns utrymme för egna förslag och idéer. En deltagare 

berättade att:  

”En som jag går med brukar säga, ja du som är ny här, du kan väl kolla om du 

ser något som inte är bra med arbetsmiljön. Då känner man ju på en gång att de 

vill ju verkligen ha åsikter och att det är bra” (TP 1c).  

 

Flera av de andra instämde och gav egna exempel. I TP 2 påpekades att det finns utrymme för 

egna förslag och idéer men det beror på vem som tar emot dem och på vilket sätt. 

Det ansågs individuellt hur utvecklingsmöjligheter i form av ytterligare kunskaper och 

självförverkligande ska gå till väga. I vilken takt och form det ska ske diskuterades. En deltagare 

värderade att få ta tid till att lära sig något ordentligt ”jag värderar djupkunskaper… långsamt är 

alltid bäst” (TP 2e). En annan menade att han forcerat fram och att det är roligt att ständigt få nya 

utmanande arbetsuppgifter.  ”Jag tycker att det är kul när det är så. Jag har väl inte varit still så 

jättelänge heller, jag har väl hoppat omkring” (TP2b). 

För att känna motivation ansågs självständighet vara viktigt, att ha viss frihet och få ta 

ansvar för saker. Deltagarna menade att de har ansvarsfulla arbetsuppgifter. Arbetstempo kan 

variera, ibland är det lugnare och ibland ökar kraven. I och med att det är mycket ansvar i 

arbetsuppgifterna finns utrymme för frihet under lugnare stunder. Vetskapen om att när en 

avdelning inte fungerar orsakar det problem för en annan, vilket stärker insatser vid sådana 

tillfällen. 

Ledarskap framkom som viktigt för motivationen att genomföra Traineeutbildningen.  I 

TP 1 uppgavs att faddrar och handledare fungerat som stöd. De menade att beroende på hur 

ledare agerade påverkades deras inlärning och intresse för utbildningsdelarna. I TP 2 påpekades 

att ledarna påverkade engagemanget genom hur ledare ställde krav och vilken nivå de hade. 

Traineerna ansåg även att det är viktigt att få feedback av sina faddrar, handledare och chefer.  
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I TP2 talades om vikten av ledarens pedagogiska förmåga. Det berättade att vissa ledare 

lyckades göra områden intressanta som tidigare inte värderats. Han berättade att han många 

gånger upplevt det svårt att ta till sig skriftliga meddelanden och informationen från exempelvis 

en kontorsavdelning.  Under utbildningen kom representanter från kontoret som presenterade sitt 

arbete och behov, vilket han menade ökade förståelsen för ”kontorsspråket” (TP 2e). 

Ledare ute på avdelningarna har inte alltid haft kunskap om Traineeprogrammet, 

huruvida det var väsentligt för deltagarnas motivation rådde delade meningar om. Ett par ansåg 

att de behövde utbildas för det, medans andra ansåg att huvudsaken var att faddrarna kunde sin 

hemavdelning och var behjälpliga där. 

Även andra ledares och chefers engagemang och närvaro upplevdes betydelsefullt. Bland 

annat att flera chefer deltog under utvärderingstillfällena.  

”Ja, det var inte det slentrianmässiga, att man skulle fylla i kryss […]. De tog 

verkligen en diskussion om vad vi tyckte och så […]. De är verkligen 

engagerade” (TP 1c).  

Upplevelser av lojalitet 

Lojalitet handlar om att få individer tillgivna mot företaget. Genom att skapa förutsättningar som 

ökar individens motivation och vilja att stanna inom organisationen stärks banden. Lojalitet ses 

som ett åtagande mellan arbetsgivare och arbetstagare där parterna möter varandras behov. 

Förändrad organisationslojalitet? Flertalet ansåg att relationen till företaget upplevdes 

positivt under utbildningen och att utbildningen hjälpt till att stärka banden. Deltagarna i TP1 

förklarade att de blivit väl omhändertagna. De uppgav att de känner att de vill ge tillbaka till 

företaget eftersom organisationen satsat på dem.  

”Ja, det tycker jag, jag har varit på andra jobb då har det varit sån här 

mentalitet. att man skiter väl i det… inte mitt problem, och så här liksom, eller, ja, 

folk har ju inte haft någon, ja vad ska jag säga, folk har inte haft någon 

samhörighet med jobb eller, ja, eller känt stolthet, känt sig stolt över de, eller att 

vara där. Nu liksom, vill man vara här och VILL företagets bästa känns det som, 

och … ja” (TP 1d).  

 

”Jag håller fullkomligt med […] då är det lite ovant att känna att ett företag 

verkligen satsar och ger en utbildning och satsar… verkligen vill ha kvar en. Det 

är man inte direkt van vid, utan det är ovant att man helt plötsligt inte blir 

utkastad och man inte behövs mer, det är en, en verkligen ovan känsla” (TP 1c). 

 

 I TP 2 upplevdes inte relationen till företaget förändrats enbart som följd av deltagandet i 

Traineeprogrammet, utan de menade att det är andra saker som påverkar relationen. ”Jag har 
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svårt för min egen del att se att Traineeprogrammet i sig gör att jag jobbar hårdare” (TP 2b). 

Deltagare var dock överens om att när organisationen satsat på dem vill de återgälda det och då 

är de beredda att ge ”det lilla extra”. Det görs genom ansvar påpekade en trainee, genom att ta 

ansvar visas lojalitet. 

Förändrad lojalitet till arbetsgruppen? Det uppgavs att relationen till andra 

gruppmedlemmar har stärkts under Traineeprogrammets gång. Båda traineegrupperna berättade 

om hur programmet inleddes med en vecka som kallades ”Skogsveckan”. Skogsveckan syftade 

dels till att se det första ledet i tillverkningsprocessen, då gruppen spenderade tiden med att bland 

annat plantera träd och att se växtprocessen samt avverkning. Ett annat syfte handlade om 

teambildning där deltagarna fick lära känna varandra under mer avslappnare former. 

Tillsammans gjordes aktiviteter, vilket ansågs roligt och förstärkande av lojaliteten till varandra. 

”Sköt lerduva och greja och åt tillsammans. Det var alldeles i början” (TP 1b). 

”Det var ju teambulding” (TP 1d), ”Ja, jo, det var det… verkligen den bästa 

grejen” (TP 1b).  

 

Under hemvistveckorna gick deltagarna i par, där knöts banden ytterligare menade en deltagare. 

Det påpekades att det varit bra att verka med samma personer under utbildningen och uppgav att 

det är roligt när de stöter på varandra ute i organisationen.  

Även relationer till nuvarande arbetsgrupp upplevdes ha stärkts under utbildningen 

menade båda traineegrupperna. Traineerna uttryckte positiva upplevelser av att de visste vilka 

arbetskamraterna var på den arbetsplats de skulle komma till och vice versa. I TP 1 kallades en 

deltagare hjärtligt för ”sommarjobbarn” ute på sin avdelning. Medarbetare på avdelningarna var 

snälla och hjälpsamma, de ville lära dem, förklarade en trainee. Det upplevdes inte finnas någon 

”vi och dem” utan traineerna kände sig som en del i arbetsgruppen från början. TP2 menade att 

det såg olika ut hur de blev mottagna, på de flesta arbetsplatserna blev de väl omhändertagna 

men så var inte alltid fallet. 

Under intervjuerna framkom det att Traineeprogrammet även stärkt relationer till andra 

medarbetare och chefer, som följd av att deltagarna fått träffa så många under utbildningstiden. 

Lojalitet till arbetare på andra avdelningar visar sig genom att man tar hänsyn till andra och inte 

”snackar skit”, förklarade en deltagare i TP 1, som berättade att han kände sig som en 

ambassadör. 
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I båda TP-grupperna uppgavs det att det finns en viss avundsjuka hos medarbetare som 

inte genomfört utbildningen. Avundsjuka kanske inte var rätt begrepp menades det i TP 2, som 

förklarade det som en följd av att de fått göra och lära sig så mycket. De berättade att andra 

medarbetare frågat varför de överhuvudtaget velat gå utbildningen och småpikar förekom. 

Traineerna diskuterade att det kunde bero på en gammeldags syn och okunskap om programmet. 

”de har nog varit avundsjuk många gånger […] det har man ju hört många 

gånger att ni som kommer från trainee har fått sett så mycket det hade jag också 

velat sett” (TP 1d).  

 

”Jaa, och lite avundsjuka, att vi fick göra saker och ting, medan de har suttit på 

samma ställe hela tiden, om man får säga så, det kanske är elakt. Så har det ju 

varit. Vi fick ju se så mycket” […] man har ju hört flera gånger, när får vi göra 

det?(TP 2a).  

 

I TP2 berättades vidare att det fanns en känsla av att vissa arbetskollegor ansåg att utbildningen 

varit lek och att det var något som traineerna bara ”gled igenom” och fick betalt under tiden. När 

traineerna sedan fått förklara vad man gjort så uppgav de att många medarbetare hade blivit 

förvånade och svarat ”Jaha, fick ni lära er det här?” (TP 2a).  

Profession och helhetsperspektiv. Professionen ansågs ha förstärkts under utbildningens 

gång då man fått växa in i den, menade de som var nya i sin yrkesroll. Den ökade förståelsen och 

att ha fått ett helhetsperspektiv uppgavs som enormt viktigt och stärkande för den egna 

professionen. 

”Vi tar ånga från Lut och kraft och många som arbetar där kanske inte vet vad 

det har för betydelse, eller vad som händer när man gör det. Nu när man varit på 

praktik där, då vet man att om vi tar ner våran ångkraft från Lut och kraft, så 

kommer det att påverka dem, för att det kommer att få svängningar i deras 

ledningar och vet man det. Då kanske det skulle ha mer förståelse till och tänker 

efter varför man gör eller inte gör vissa saker. Varför det är viktigt att ringa till 

andra avdelningar och meddela innan, så visst… det påverkar yrkesrollen efter 

att ha gått den här utbildningen, helt klart” (TP 1c).  

Diskussion 

Syftet var att genom en kvalitativ studie undersöka upplevelser av motivation och lojalitet knutna 

till deltagande i ett Traineeprogram. 

Huvudresultatet visar att deltagarna upplevde att då de fått lärdom om hela 

organisationen, som andra avdelningar och deras behov, utvecklade de en bättre förståelse, 

engagemang och professionsrelaterad styrka. 
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Resultaten pekade på att även om personerna inte ansåg sig ha stora förväntningar inför 

Traineeprogrammet väntade de sig få en inblick i organisationen och dess arbetsuppgifter. 

Organisationens rykte hade bidragit till förväntningar om en bra och trygg arbetsgivare som ger 

möjligheter till personlig utveckling. Förväntningarna ansågs vara uppfyllda eller upplevdes 

kunna infrias i framtiden. Personernas mål och strävanden var individuella, de handlade om att få 

ett arbete, lära sig arbetsuppgifter ordentligt för att sedan vidareutvecklas och få större ansvar. 

De strävade också efter att ha ett arbete med goda sociala kontakter och arbetsmiljö. Lön ansågs 

ha viss betydelse. Strävanden upplevdes komma både från deltagarna själva och från företaget 

samt även från samhället med ständig utveckling att beakta. Deltagarna ansåg att deras 

arbetsrelaterade mål kunde komma i konflikt med deras fritid, intressen och familjelivet, mycket 

förklarades som en följd av deras arbetstider. Deltagarna upplevde sig få utvecklingsmöjligheter 

genom att tagit del av hela organisationen och praktisera på olika avdelningar. De ansåg att det 

finns utrymme för egna förslag och idéer då medarbetare ute på deras avdelningar välkomnade 

det. Deltagarna menade vidare att de kände frihet men att det kom genom att de har och visar 

ansvar. Exempelvis genom att ta ansvar för sina arbetsuppgifter och arbeta över vid behov. 

Lojalitet till såväl organisationen som till andra medarbetare uppgavs som stärkt. Då 

företaget satsat på dem upplevde de en vilja att återgälda företaget. Det visar sig genom att ställa 

upp, att ta ansvar samt att visa förståelse och inte prata illa om andra. 

Resultatdiskussion 

Resultatdelens indelning ligger till grund för resultatdiskussionen. 

Upplevelser av motivation. Individens motivation handlar bland annat om förväntningar, 

personliga mål- och strävanden samt utvecklingsmöjligheter, som ligger till grund i denna studie. 

Motivation i resultatdiskussionen redovisas utifrån dessa aspekter. Vad det gäller förväntningar 

visar tidigare studier att positiva förväntningar inför en utbildning ökar deltagarnas motivation 

och prestation (Tai, 2006; Nikandrous et al, 2009). Förväntning inför Traineeprogram påverkar 

hur engagerade och drivna deltagarna är under utbildningen (Nikandruo et al, 2009).  Hur 

deltagaren tar till sig utbildningen beror på individens inre motivation beskriver Kuvaas et al. 

(2010). Av resultatet framkom att deltagarna var positivt inställda till utbildningen även om de 

uppgav att de inte hade några särskilda förväntningar. Däremot fanns förväntningar på 

organisationen som uppkommit på grund av vetskapen om personalsatsningar, gott rykte, bra lön 

samt en bild av företaget som en trygg arbetsgivare. Flertalet av deltagarna kände till företaget 



25 

 

och i TP 2 hade 80 procent av deltagarna redan arbetat åt organisationen. Det är en fördel med 

dessa positiva förväntningar inför utbildningsprogrammet, då det bidrar till att individen kan ta 

till sig kunskaper och att prestation efter utbildningen ökar, vilket forskning påvisar (Nikandruo 

et al., 2009; Tai, 2006). I denna studie synliggjordes flera motiv som bidragit till att deltagarnas 

förväntningar infriats samt att deras motivation höjts. 

Deltagarnas huvudmotiv var att utbildningen skulle leda till en tillsvidareanställning, 

vilket ansågs bidra till en stabilare framtid. Det anses infriat då alla har en anställning och det 

finns en tro på företagets fortlevnad, vilket uppgavs som en trygghetskänsla hos deltagarna. 

Studien indikerar att de primära behoven gör sig gällande i större utsträckning, vilket skulle 

kunna bero på att behovet av trygghet har ökat i dagens samhälle på grund av bland annat stor 

arbetslöshet och konkurens. Maslows behovshierarki ligger till grund för Mitchells och Larssons 

syntesmodell (Kaufmann & Kaufmann, 2005) som visar på att primära behov behöver 

tillfredsställas innan sekundära behov som exempelvis självförverkligande. 

Då individen uppfattar Traineeprogrammets innehåll och struktur som realistiskt med 

sina egna förväntningar ökar motivation och inspiration för utbildningen (Tai, 2006). Generellt 

uppfattades struktur och innehåll relevant för deltagarna. De såg nytta för sin egen del att blanda 

teori med struktur och få ett helhetsperspektiv. Traineeprogrammets introduktion och 

uppbyggnad uppgavs som väl genomtänkt och blandningen av teori och praktik upplevdes 

positivt, att först få lära sig teoretiskt för att sedan gå ut i organisationen och utföra det praktiskt. 

Detta har visat på en stor förståelse inför andra arbetsområden. Deltagarna menade att denna 

kunskap ”om ett helhetsperspektiv” skulle alla medarbetarna behöva för att öka säkerheten, 

minska arbetsplatsolyckor samt förbättra arbetsklimatet. Deltagarna berättade att de fått en 

grundlig insyn över företagets olika arbetsområden. Vilket har givit deltagarna en mångkunskap 

och deltagarna menar på att de kan förstå andra avdelningar behov och problem vilket Furnham 

(2005) understryker vara av betydelse. Strukturen överträffade förväntningarna gällande 

teambuildingen som hölls den första veckan. Den ansågs vara det bästa på hela utbildningen 

eftersom de då fick chansen att lära känna varandra under andra förutsättningar. Då deltagarna 

beskrev denna vecka under intervjuerna syntes det tydligt på deras kroppsspråk och engagemang 

att det var höjdpunkten. Innehållet med flugfiske, lerduveskytte, plantering av träd, gallring samt 

avverkning visades som positiva minnen.  
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Nikandruo et al. (2009) menar att förväntningar beror på vilket värde och relevans 

deltagaren tillskrider sig efter utbildningen. Deltagarnas upplevelse av kundveckan uppgavs som 

givande och motiverande då de fick chansen att besöka företagets kunder och höra deras åsikter 

och behov. Sociala kontaket knöts och några deltagare ansåg att de har användning av 

kundrelationen i sitt nuvarande yrke. 

Pineda (2001) menar att organisationer gör stora investeringar när man inför ett 

Traineeprogram men att uppföljning ofta är ofullständig. Att enbart ha utvärdering i enkätform 

bidrar inte till tillräcklig data eller att individen känner att dennes åsikter är värdefulla.  I vår 

studie framkom att deltagarna upplevde det positivt med en grundlig utvärdering i form av 

gruppdiskussioner och ledares deltagande. 

Alla individer strävar efter något, något som personen vill uppnå eller förverkliga. Lyckas 

individen med att nå sina mål infinner sig en känsla av välbehag och tillfredställelse, en känsla 

som höjer individens motivation och prestation (Nikandrou et al., 2009). I tidigare forskning 

(Emmons, 1986) gjordes skildringar mellan egenskaper i personliga strävanden och 

välbefinnande, i meningen vilket värde som individen skattar det som eftersträvas och om mål 

tidigare infriats. Sutin och Robins (2008) indikerade dock att strävan kan komma i konflikt med 

andra företeelser. Då individen sätter personliga mål att sträva efter skapas positiva följder i 

arbetet menar Nikandrou et al. (2006). Vår studie visade att den främsta faktorn som deltagarna 

eftersträvade var att få ett arbete. Ytterligare mål var att komma till just den aktuella 

organisationen på grund av att det är ett företag med många utvecklingsmöjligheter.  

Ett annat viktigt arbetsrelaterat mål var att ha goda sociala kontakter i form av bra 

arbetskamrater och chefer, vilket deltagarna ansåg höjer trivseln. Att trivas och må bra på arbetet 

och under utbildningen menar Grosman och Salas (2011) är viktigt och något som bör 

uppmärksammas. Genom att ha en trivsam miljö under utbildningstiden menar Nikandruo et al. 

(2006) ökar möjligheten för individen att ta till sig kunskapen. Ledare och chefer kan bidra till 

ett bra arbetsklimat genom support och feedback samt att vara ett moraliskt stöd som uppmuntrar 

och motiverar, något som denna studie bekräftar.  

Deltagarnas strävanden upplevdes komma både från dem själva, från organisationen men 

även från samhället med krav på bland annat ständigt nya tekniska kunskaper. Det 

överensstämmer med den bild som forskningen ger, att förändringar i samhälle beror på 

arbetsmarknadens tekniska framväxt. Organisationen har således krav på sig att vara 
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konkurrenskraftiga och att följa den innovativa teknologin (Nikandruo et al. 2009; Tai, 2006). 

Det i sin tur gör att organisationen ställer krav på medarbetarna, menade traineerna. Kraven 

upplevdes förvisso underförstådda och att de var kopplade till organisationens syfte med 

utbildningen, att få ett helhetsperspektiv samt förståelse för andras arbetsområden. 

Flertalet av deltagarna menade att deras mål kom i konflikt med någonting annat, vilket 

stöds av Sutin och Robins (2008)studie. Konflikten handlade om intressen, familj och sociala 

relationer. En bidragande faktor var deltagarnas arbetstider, exempelvis ansåg ett par personer att 

det är obekvämt att arbeta kvällar och helger men det påpekades i samma mening hur skönt det 

var med långledighet. 

I fråga om utvecklingsmöjligheter menar forskning att när deltagare genomgår ett 

Traineeprogram utvecklas individen mot verksamheten och bara genom deltagandet i sig skapas 

möjlighet för personlig utveckling (Kuvaas et al., 2010). Ett av organisationens mål med 

Traineeprogrammet var att ge det samt att få en rekryteringsbas till kommande avancerade 

befattningar. Vår undersökning bekräftar individens behov av att se utvecklingsmöjligheter. De 

flesta ville lära sig nya saker och ha karriärutveckling. Redan innan Traineeprogrammets start 

förklarade deltagarna att de sett utvecklingsmöjligheter på grund av organisationens storlek och 

att den funnits under lång tid. 

Ytterligare ett mål som organisationen hade med Traineeprogrammet var att det skulle ge 

deltagarna en bred och övergripande helhetsbild med fördjupning på deras hemvist.  

Furnham, (2005) menar att ett syfte med en Traineeutbildning är att öka medarbetarens 

helhetsperspektiv för organisationen. För det krävs att medarbetare utvecklingsmöjligheter 

beaktas, vilket även visades sig i vår studie. Då deltagarna menade att helhetsperspektivet 

ständigt har beaktats och att de har utvecklingsmöjligheter. Vissa av deltagarna berättade att de 

har fått möjlighet till att utvecklas genom att byta arbetsplats vilket de ansåg som givande och 

roligt. 

Deltagarna ansåg att de fått komma med nya kreativa förslag och idéer vilket oftast har 

varit uppskattat av såväl chefer som medarbetare. Det påpekades att förslag och idéer tagits emot 

lite olika varierande beroende på person och situation.  

Självständighet ansågs som ett viktigt inslag. Att få ta ansvar för egna arbetsrelaterade 

områden och uppgifter gjorde att deltagarna växte i sin yrkesroll. Att få arbeta självständigt och 

att få ta ansvar höjer individens motivationsnivå och prestation, enligt Buchanan och Huczynski 



28 

 

(2004). Deltagarna upplevde att de har både ansvar och frihet då de uppgav sig ha ansvarsfulla 

och självständiga arbetsuppgifter. Deltagarna ansåg sig ha viss frihet som följd av att de tar 

ansvar. De menade att de får styra sina arbetsuppgifter. Exempelvis står ingen med piskan under 

lugnare stunder eftersom företaget vet att de anstränger sig mer när tempot ökar.  

Hur deltagare tar till sig kunskaper för att utvecklas beror på handledare och chefer, 

visade vår studie. Feedback ansågs öka deras arbetslust och motivation, något som tidigare har 

indikerats av Buchanan och Huczynski (2004). Ledarens pedagogiska förmåga beskrevs som 

viktig eftersom den ska motivera deltagarna i utbildningen. En person beskrev att efter 

utbildningen hade hans förståelse för ”kontorsspråket” ökat, att förstå ökar individens 

engagemang. Det är även positivt ur organisationens synpunkt då det underlättar förståelse av 

information från kontoret och deras kontakt i framtiden. 

Upplevelser av lojalitet. Forskning visar att Traineeprogram syftar till att öka lojaliteten 

med organisationen (Kuvaas et al., 2010).  Det är av vikt för företag att få personal att stanna 

inom organisationen då individer byter arbetsplatser allt oftare (Freund och Carneli, 2003). 

Genom att skapa förutsättningar för individens behov och utvecklingsmöjligheter i 

Traineeprogrammet kan det bidra till att individens motivation att stanna kvar ökar, eftersom 

motiverade medarbetare tenderar att stanna längre i organisationer (Wiley, 1997). Resultatet i 

denna studie visade att företaget har anammat dessa lojalitetsaspekter i sitt Traineeprogram, då 

de ser till individens behov. Det framgår både i Traineeprogrammets syfte och av deltagarnas 

upplevelser. 

I Rousseaus (2004) forskning ses lojalitet som ett åtagande mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, då de möter varandras behov. Deltagarna kände att eftersom organisationen satsat 

på dem och givit dem utvecklingsmöjligheter har en önskan om att återgälda företaget skapats. 

Det överensstämmer med Kuvaas et al. (2010) forskning som menar att när en organisation 

satsar på en individ och erbjuder denne deltagande i ett program skapas en känsla av skyldighet 

att återgälda företaget. Forskning pekar på att lojalitet inte enbart handlar om relationen till 

organisationen utan att även förhållandet till medarbetare påverkar då det är av vikt att känna 

samhörighet och tillit till andra (Freund & Carneli, 2003). Det ligger i linje med resultatet i vår 

studie som visar att relationer till såväl programdeltagare som till andra medarbetare stärktes och 

att lojaliteten mellan medarbetare ökade genom att de i högre grad tog hänsyn till varandra. Det 

som dock kan verka hindrande för lojaliteten handlar om en gammal bruksmentalitet som lever 
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kvar inom företaget och ibland gör sig gällande, vilket bland annat kan bero på en rädsla för 

förändring.  

Deltagarna uppgav att förväntningar och behov till stor del ansågs uppfyllda och menade 

att relationen till organisationen stärkts. Vår studie visar att lojalitet stärks i och med att 

individen känner sig tryggare och växer i sin yrkesroll. Genom att en förståelse för hela 

organisationen skapats och att individen ser sin egen betydelse i organisationen stärks relationen 

till företaget (Kuvaas et al., 2010). 

Metoddiskussion och framtida forskning 

Kvalitativ metod valdes för att undersöka individernas upplevelser av motivation och lojalitet av 

deltagande i ett traineeprogram, vilket bedömdes vara en lämplig metod för studiens syfte.   

Fokusgrupp valdes för att skapa delaktighet och uppmuntra till diskussion i grupperna där 

alla deltagit i samma traineeprogram. Metoden användes för att samla information relaterat till 

deras upplevelser, åsikter samt olika erfarenheter av traineeprogrammet (Olsson & Sörensen, 

2008). Fokusgruppsintervjuer valdes då det enligt Wibeck (2010) anses öka möjligheten för ett 

öppet diskussionsklimat där frågorna kunde fyllas i av varandra. Samtidigt ökade det chansen att 

upptäcka gemensamma faktorer och teman hos deltagarna (Wibeck, 2010). För att få alla 

deltagare delaktiga i en fokusgruppintervju är rekommenderad gruppstorlek 5-10 personer 

(Olsson & Sörensen, 2008), antalet deltagare valdes därför till fem per grupp. Vi ansåg att 

tillvägagångssättet skulle bidra till att få större bredd och flyt i deltagarnas samtal. Å andra sidan 

kan svar i gruppintervjuer få enhällig karaktär och nyanser där individernas synpunkter skiljer 

sig kan utebli, då gruppbeteende är socialt betingat. Med det menas att man påverkas av 

varandras svar och anpassar sig till gruppen (Trost, 2005). Vi uppmuntrade personerna att föra 

fram sin syn på saken genom att påpeka att åsikter ofta skiljer sig och att det är naturligt. 

Nackdelen med gruppintervjuer kan vara att vissa deltagare är mer öppna och frispråkiga och 

andra tystare och kanske inte kommer till tals. För att motverka det riktades frågor till var och en 

kontinuerligt under intervjuerna, vilket Wibeck (2010) förespråkar. Ytterligare hinder med 

fokusgrupper kan vara att deltagarna inte vill dela med sig av sina tankar och synpunkter, att de 

inte känner sig bekväma eller tillräckligt anonyma, vilket kan hämma dem. Genom att intervjua 

två fokusgrupper som deltagit i Traineeprogrammet vid två olika tillfällen skapades en nyanserad 

och rättvisare bild.  
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Då vi brister i erfarenhet som intervjuare, försökte vi väga upp det genom att vara pålästa 

i intervjuteknik. Intervjuguiden skapades utifrån litteraturens rekommendationer som beskrev att 

vara två intervjuare kan generera större informationsmängd, vilket Trost (2005) tar upp. En av 

oss agerade moderator vilket Obert och Forsell (2000) rekommenderar, den andre var 

medhjälpare som hjälpte till och verkade för att fånga upp värdefullt material. 

Att utgå från en semistrukturerad interguide menar Fox (2006) genererar mer detaljerade 

och fördjupade intervjusvar, vilket är fördelaktigt då vi sökte deltagarnas upplevelser. En 

semistrukturerad intervjuguide valdes för att skapa möjlighet till uppföljningsfrågor och kunna 

anpassa frågor efter intervjupersonernas svar. Guiden fungerade även som ett bra stöd för att 

hålla fokus på ämnesområdena och för att mäta det vi avsåg mäta, vilket kvalitativ metodvaliditet 

innebär (Hayes, 2000). Kvalitativ metod bidrar till att djupare förståelse skapas men det är svårt 

att generalisera och replikera (Hayes, 2000; Wibeck, 2010). 

Som intervjuare råder också en risk för subjektiva bedömningar, vilka bygger på tidigare 

erfarenheter och förutfattade meningar (Olsson & Sörensen, 2008). För att bejaka vår objektivitet 

hade vi detta i åtanke. Dessutom har vi inte deltagit i något Traineeprogram, vilket kunde 

påverkat vår subjektivitet och färgat studien. 

Inför studien fick de som gått Traineeprogrammet vid utvalda tillfällen anmäla sitt 

intresse att delta i undersökningen. Det kan ha gett en skev bild av deltagarnas upplevelser då det 

kan orsaka att de som har något att framföra väljer att anmäla sig eller viceversa (Fox, 2006). 

En slutsats är att organisationen bör fortsätta sitt arbete med kommunikation, ledarens roll 

samt organisationsklimatet, vilket verkar stärkande för individens motivation och lojalitet. 

Som avslutning följer några förslag för framtida forskning. Tidigare forskning har 

fokuserat på Traineeprogrammets utformning och innehåll. Då forskning visar brister och behov 

av studier som utgår från individen, dennes behov och motivation, för att kunna ta till sig 

utbildningen och bli en del av organisationen anser vi att forskning borde fokusera på det.  

För att se om det finns några skillnader i upplevelser av motivation och lojalitet mellan de 

som gått ett Traineeprogram och de som blivit anställda på ett traditionellt sätt vore en 

kvantitativ studie på området intressant för framtida forskning. 

En annan kvantitativ ansats vi föreslår handlar om motivation och lojalitet i samband med 

deltagande i ett Traineeprogram skiljer sig på grund av utbildningsnivå. Företaget där denna 

studie genomfördes hade även ett Traineeprogram som riktade sig till tjänstemannabefattningar. 
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I vår studie fanns inte möjlighet att undersöka effekterna av utbildningen ur ett 

ekonomiskt perspektiv, vilket framtida studier kan undersöka. 
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 Bilaga 1. 

 Intervjuguide 

Inledning: 

 

Ta personerna i hand och hälsa välkomna.  

Berätta vilka vi är. 

Berätta bakgrund och syfte med studien. 

Berätta hur materialet kommer att behandlas (inspelning, transkribering, konfidentiellt) 

Berätta om frivilligt deltagande och rätt att avbryta 

Be om beskrivande svar där det inte finns några rätt eller fel 

Om frågor uppfattas som liknande kan du svara samma sak, utveckla det du sagt innan. 

 

Öppningsfrågor: 

Be om en kort presentation: Vilka är ni, berätta lite om er själva… 

Kände ni till organisationen innan ni ansökte att delta i Traineeprogrammet? 

Varför sökte ni Traineeprogrammet?  

 

Motivation: 

Förväntningar 

Vilka förväntningar hade ni innan programmet? (Vad man vill uppnå/få ut av sin insats) 

- På själva utbildningen? 

- På företaget? 

Vad hoppades ni att utbildningen skulle leda till? 

Upplever du att dina förväntningar uppfyllts?  

- (Om JA) På vilket sätt? 

- (Om NEJ) Förklara? 

Upplever du att någonting saknats i utbildningen?  

 

Strävan/mål 

Vad strävar du efter genom att delta i Traineeprogrammet och i ditt yrke/Vad upplever du viktigt 

i ditt jobb? (lön, sociala kontakter, göra karriär, utvecklas) 

- Vilka mål och strävanden (ambitioner) har du? 

Upplever du att utbildningen bidragit till att nå det du strävar efter? (Utifrån svar ber vi dem att 

exemplifiera)  

- Hur då? 

Upplevde du att det du strävar efter kommer i konflikt med andra ambitioner utanför arbetet? 

(Familj, hobby, träna) 

 Upplevde du att ambitionen kom ifrån dig själv eller på grund av andra/andras krav och viljor? 
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Utvecklingsmöjlighet 

Vilka utvecklingsmöjligheter upplever du att traineeprogrammet bidragit till? 

Upplever du att det finns möjlighet att använda dig av och utveckla det som du lärt dig i 

traineeprogrammet?  

- Få nya och utmanade arbetsuppgifter? 
- Finns det utrymme för egna förslag och idéer?  

- Finns det utrymme för ansvar och frihet? 

Lojalitet: 

 

Organisation 

Upplever du att utbildningen påverkat relationen till organisationen (arbetsgivare och närmaste 

chefer)? 

 

Har denna bild förändrats under utbildningen?  

- På vilket sätt? 

 

Arbetsgrupp 

Hur upplever du att deltagande i utbildningen påverkat relationen till andra: 

- Som deltagit i utbildningen 

- I din nuvarande arbetsgrupp 

 

Profession 

Hur upplever du att utbildningen har påverkat er profession/yrkesroll? 

Känner du dig mer trygg i din yrkesroll? 

 

Avslutning 

Om vi backar tillbaka tiden, skulle du gått utbildningen idag? 

Ja då börjar vi närma oss slutet… 
Har ni några ytterligare något att delge? 

Tack så mycket, vi uppskattar att ni tog dig tid… 

Om vi märker att vi har missat något, kan vi återkomma? 

      

Eventuella följdfrågor: 

Kan du ge exempel på… 

Hur, vad, var, när, vem… 

  

Eventuella uppföljningsexempel: 

Kan du förklara lite närmre… 

Kan du utveckla… 

Har du något du skulle vilja lägga till? 

Vi vet att det är en svår fråga, tack för att du anstränger dig 

Du ler? Du ser fundersam ut? 
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Bilaga 2. 

Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista året på Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i 

Gävle. Vi ska nu skriva ett examensarbete där fokus ligger på upplevelser och behållning av 

deltagande i ett traineeprogram. 

Vi är intresserade av att intervjua dig som nyligen genomfört företagets Traineeutbildning.  

Intervjuerna kommer att ske i fokusgrupper, vilket innebär att du intervjuas tillsammans med 

några andra deltagare från programmet (5-6 personer).  Intervjun kommer att videofilmas för att 

vi lättare ska komma ihåg vad ni sagt. Det är enbart vi två som kommer att titta på filmen, 

organisationen kommer alltså inte ta del av den. Filmen kommer att raderas efter vi transkriberat 

(skrivit av) innehållet och transkriberingen kommer att raderas efter arbetet med studien. 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att det inte kommer framgå vilka 

ni är eller vem som sagt vad. Citat kommer att kännas igen av er och dem i gruppen men inte av 

andra. Intervjun beräknas ta mellan 60-90 minuter. Din medverkan är valfri och du har rätt att 

avbryta om du vill. 

Det finns inga rätt eller fel svar, utan syftet är att ta del av dina upplevelser och tankar kring 

ämnet. 

I samband med intervjuerna serveras kaffe och kaka. 

 

Med vänliga hälsningar  

Katarina D. Boustedt & Helena Wiksell 

Vid frågor hör gärna av er till oss: 

Katarina 070 609 xx xx 

ninadurk@hotmail.com 

Helena 070-693 xx xx 

helena.wiksell@gavlenet.se 

 

 

 

 

mailto:ninadurk@hotmail.com
mailto:helena.wiksell@gavlenet.se

