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Sammanfattning 

Titel: Vad kan ett traineeprogram bidra till? En fallstudie av Sandviks traineeprogram 

Nivå: C -uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Shahram Bashiry  

Handledare: Maria Fregidou Malama 

Datum: 2012-september 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad ett traineeprogram bidrar till. Jag 

undersöker vad Sandviks traineeprogram har bidragit till sedan programmet startades och 

huruvida programmet bidrar till kompetensutveckling hos deltagarna och inom Sandviks 

kärnområden.  

Följande frågor analyseras? 

 Vad kan ett traineeprogram bidra till? 

 Bidrar programmet till kompetensutveckling? 

Metod: För att ta reda på svaren har jag genomfört en fallstudie av kvalitativ metod. 

Preliminär data samlades in genom ostrukturerade intervjuer med fyra handledare som har 

handlett traineeanställda under utbildningen. Vidare intervjuades arton traineeanställda 

som gick ut programmet våren 2012 samt de som går programmet hösten 2012. De förra e-

post intervjuades medan de senare intervjuades på plats.  Sedan analyserades intervjuerna var 

och en för sig och jämfördes med varandra. Studien bygger på en induktiv metod viket 

innebär att studien har empiri som utgångspunkt. 

Resultat & slutsats: Resultatet visar att företag behöver ett traineeprogram för att få in 

kompetent personal och föryngring i företaget. Traineeanställda är inte mer kompetenta 

än vanliga anställda men via programmets utformning får de möjligheten att skapa 

nätverk och få arbetslivserfarenhet.  

 

Förslag till fortsattforskning: Det kan vara tänkvärd att studera vidare Sandviks 

traineeprogram mot före detta traineeanställda för att undersöka hur mycket de har 

marknadsfört Sandvik samt om de har sökt sig tillbaka till företaget. 

Studiens bidrag: Studien bidrar till att ge företag en bättre inblick på traineeprogram som 

en rekryteringsbas. Studien ger även allmänheten en bättre uppfattning på traineeprogram 

som ger en unik start på karriären och alla förmågor att utvecklas till en nyckel person 

inom företag. 

Nyckel ord: Traineeprogram, Traineeanställda, Sandvik, Formell utbildning, 

Kompetensutveckling, Rekrytering, Informelt lärande. 
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Abstract 

Title: What can a training program contributes to? A case study of Sandvik’s training 

program 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Shahram Bashiry  

Supervisor: Maria Fregidou Malama 

Date: 2012-06 

 

Aim: The purpose of this study is to investigate what a training program contributes to. I 

investigate what Sandvik’s training program has contributed to since the program was 

started and whether the program contributes to the development of qualifications of the 

participants and skills development within the company.  

Problem Statement: 

 What can a training program contributes to? 

 Does the training program contribute to skills development within the company?  

Method: In order to find an appropriate answer to proposed problems, I have conducted 

case study of qualitative method. Preliminary data was collected through unstructured 

interviews with four supervisors who have supervised the trainings during the training. 

Furthermore, I interviewed trainees who quit the program in spring 2012, and those who 

started the program in autumn 2012. Then the interviews were analyzed separately and 

compared with each other. The study is based on an inductive method, which means that it 

started with an empirical study as the starting point. 

Result & Conclusion: The result shows that companies require a training program in 

order to get skilled staff and the regeneration of staff for the company.  The study shows 

that the trainee employees do not have better skills than ordinary employees but through 

the training they get the possibility to create networks and work experience.  

Suggestion for future research: It will be interesting to study further Sandvik's trainee 

program from the former trainee employees perspective in order to investigate how much 

they have marketed for Sandvik, and if they have applied to work for the company. 

Contribution of the thesis: The study gives to companies a better insight on training 

program as a recruitment base. The work also gives the public a better understanding of 

trainee program, which provides a unique start on their careers and all abilities to develop 

within the company. 

Keywords: Training program, Trainee employees, Sandvik, Formal education, Updating 

of skills, Recruitment, Formal Education, Informal Learning. 
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1. Inledning 

 

 

I detta inledande kapitel redogör jag för problemområdet. Detta resulterar till 

problemdiskussion, syfte samt avgränsning. Först presenteras problemdiskussion samt 

Sandviks traineeprogram. Arbetets disposition presenteras i slutet av kapitlet. 
 
 

1.2 Problemdiskussion 

 

För att hålla jämna steg med en kotinuerlig förändrad arbetsmiljö, investerar 

organisationer betydande summor i utveckling av mänskliga resurser. Utmaningar 

omfattar tekniska utvecklingar, ökad konkurrens och det faktum att arbetsrelaterad 

kunskap föråldras snabbt. Därför är det nödvändigt för organisationer som står inför global 

konkurrens att kontinuerligt förbättra medarbetarnas kunskaper, färdigheter, förmågor och 

attityder. (Kauffeld & Lehmann-Willenbrock, 2009) 

Traineeprogram ligger mellan rekrytering, introduktion och kompetensutveckling. 

Programmet är en kombination av formell utbildning och informellt lärande. 

Traineeanställda utför olika arbetsuppgifter inom företag samt läser de kurser som är 

relevanta för arbetsuppgifter. Traineeprogram är en åtgärd som stödjer 

kompetensförsörjning inom olika arbetsområden samt är en del av företagsintern 

utbildning. Syftet med traineeprogram är att företag får möjlighet att rekrytera, introducera 

samt utbilda sina nya medarbetare. (Granberg, 2011) 

Terrion (2006) anser att formell utbildning i organisationer är strukturerad inlärning som 

sker i ett klassrums miljö där anställda tas bort från dagliga arbetet för att delta i 

föreläsningar, diskussioner och andra lärorika aktiviteter. Formell utbildning ska ge 

anställda kunskaper och färdigheter för att sedan tillämpa dem i den dagliga verksamheten.  

Organisationer har funnit att formell utbildning inte räcker för att möta kontinuerligt 

lärande. För att bilda en kedja av lärande som äger rum inom organisationer ska formell 

utbildning kombineras med informellt lärande. Informellt lärande är ett begrepp som 

omfattar olika typer av lärande av erfarenhet och kan innehålla olika strategier inklusive 

coachning och mentorskap som används för utveckling av mänskliga resurser i 

organisationer. (Hartley, 2000) 

Arbetslivserfarenhet som en form av informellt lärande, är den största källan till lärande 

för individer i organisationer. Informellt lärande kan vara planerad eller oplanerad, men 

det innebär ofta en viss grad av medveten insikt att lärande sker. (Enos, Kerman & Bell, 

2003) 

Forskare (Terrion, 2006, Bae och Lawler 2000, & Collin, 2007), fokuserar på vikten av 

utbildningsprogram som ett avgörande verktyg för att försörja kompetensutveckling inom 

olika arbetsområden. De anser att utbildningsprogram är ett av de mest effektiva sätten att 

förbättra individens kompetens och öka produktiviteten. Med tanke på det stora antalet 
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interaktioner mellan personal och kundkrets, kunskaper och färdigheter hos anställda är 

reflekterade i både kvalitet och kundnöjdhet.  

Författarna (Winfred & Winston, 2003 och Grohman & Simone, 2009), menar att 

utbildningsprogram är alltmer erkänd som investeringar i humankapital vilket leder till 

förbättringar i hela organisationen i både individuell och kollektiv nivå. De menar att 

utbildning är den mest effektiva metoden att uppnå utveckling av anställda.  

Donald & James (2006) anser att det finns tre anledningar att undersöka ett 

utbildningsprogram. Den vanligaste orsaken är att undersökningen kan tala om för oss 

vad programmet bidrar till organisation och deltagare.  Det andra skälet är att avgöra om 

programmet skall fortsätta eller läggas ner. Det tredje skälet är att motivera förekomsten 

av utbildning och dess budget. Donald & James anser att med tanke på utgifter för 

utbildningsprogram, många organisationer är angelägna att utvärdera effektiviteten i sina 

utbildningsprogram för att visa om programmet har nått uppsatta mål.  

Fokus i tidigare forskning har legat på utbildningens innehåll och utformning, samt hur 

traineers motivation påverkar effekter av utbildning. Studier visar att motivation och 

positiva förväntningar inför en utbildning är viktiga faktorer för att förbättra effektiviteten 

efter utbildningen (Gosh, 2010). 

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

organisationer har många motiv att införa traineeprogram, som att kombinera teori med 

praktik och engagemang (Gosh, 2010). På senare år har dock traineers motivation 

upptäckts som en betydelsefull faktor i hur utbildning överförs till kunskap (Aragòn-

Sanchez & Barba-Aragòn 2003). 

Denna genomgång visar att det finns intresse för traineeprogram inom organisationer och 

detta kan vara en intressant fråga att studera visare.  

Därför ställer jag mig frågan: Varför prioriterar företag traineeprogram och vad kan det 

vara bra för? 

 

1.3 Sandviks traineeprogram  

 

Sandvik AB, hädanefter kallat Sandvik, är en verkstadskoncern med verksamheter i 130 

länder, 50 000 anställda samt en omsättning på drygt 94 miljarder kronor. Deras strategi 

ligger på värdeskapande genom högre tillväxt och lönsamhet vilket ska resultera i att 

Sandvik blir attraktivt för företag, kunder, medarbetare samt aktieägare. Sandviks 

affärsidé bygger på ambition att vara i världsklass inom varje kärnområde genom ökad 

snabbhet och fokus i varje process och varje vald kärnaffär. Sandvik vill vara globalt i 

tankesätt och organisation med starka lokala förankringar. (Sandvik, 2012) 
 
Sandvik startade år 2009 ett traineeprogram med anledning av den lågkonjunktur Sverige 

hade. Traineeprogrammet är en eftergymnasial utbildning som sträcker sig över ett år där 

de första nio månaderna innefattar en kombination av arbete på Sandvik i olika projekt 
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samt högskolestudier. Följande tre månader innefattar sommarvikariat inom det 

affärsområde där de traineeanställda haft sitt uppdrag. Studenter från Göranssonska Skolan, 

Wilhelm Haglunds Gymnasium som har slutförd sina studier samt anställda på Sandvik har 

möjlighet att söka till programmet. Tanken med rekrytering till traineeprogrammet från 

dessa källor är att de har en bred och grundlig utbildning i kombination med erfarenhet från 

Sandviks verksamhet vilket gör att traineeprogrammet ytterligare förbättrar deras 

kompetens. Sandvik ger inga förhoppningar om anställning till sina traineer efter studier 

men genom programmets utformning får de möjlighet att komma in i arbetslivet. 

Ingångslönen för Sandviks trainee anställd motsvarar 60 % av ingångslön för en vanlig 

tillsvidareanställd. Syftet med Sandviks traineeprogram är att programmet ska vara en 

rekryteringsbas inom Sandviks kärnområde. Programmet ska ge traineeanställda 

kunskaper om företaget och specialisera de inom företagets viktiga område och på det sättet 

stödja kompetensförsörjningen på sikt. (Göranssonskaskolan, 2012).  

Gidlöf (2013) belyser temat att företaget Erasteel, belägen i Söderfors, satsar elva 

miljoner kronor på att utbilda femton anställda till mer kvalificerade tjänster. Syftet med 

utbildningen är att tillföra Erasteel mer kompetens efter att de utbildad sig med stöd av 

företaget. Varför föredrar företag ett traineeprogram och vad kan det bidra till?   

 

1.4 Syfte och avgränsning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka fördelar ett traineeprogram har för företag 

och traineeanställda.  
 
Följande frågor besvaras i arbetet: 
 
 

 Vad kan ett traineeprogram bidra till? 

 Bidrar traineeprogram till kompetensutveckling? 
 
 
Studien avgränsas till Sandviks traineeprogram inom Sandviks kärnområden som 

automation, materialteknik, kvalitetsteknik, logistik och projektledning. Sandviks 

traineeprogram undersöks i två perspektiv: traineeanställdas samt handledarnas. En 

kvalitativ metod med ostrukturerade intervjufrågor används i studien.  

 

1.5 Arbetets disposition  

 

Figur 1:1, ger läsaren en helhetssyn på upplägget av studien. Inledning erbjuder läsaren en 

insyn på vad undersökningen har som mål. Metoden beskriver hur information samlades in 

för studien. Teori kapitlet innefattar information från olika källor som betraktas är 

relevanta för studien. Data som författaren själv tagit fram i form av intervjuer beskrivs i 

empiri kapitlet. Genom att koppla samman teori med empiri får man fram en analys. I 

slutsatsen besvaras frågeställning samt förslag till vidare studier. 
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Figur 1:1, Disposition över arbetet 
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2. Teoretisk bakgrund 

 

Teorin som ligger till grund för undersökningen, genom vetenskapliga artiklar och 

litteratur behandlas i detta kapitel. Kapitlet inleds med en beskrivning av rekrytering, 

introduktionsprogram och kompetensförsörjning. Vidare presenteras formell utbildning, 

organisationslärande och individens motivation. Därefter presenteras den teoretiska 

referensramen.   

 

2.1 Rekrytering 

 

Vidal-Salazar, (2012) anser att personal och dess kompetens är nyckel till framgången och 

därmed företagets viktigaste tillgångar. En viktig uppgift för organisationer är att rekrytera 

rätt person på rätt plats och på så viss stödja kompetensförsörjning på sikt inom 

organisationen.   

Rekrytering syftar till att genom anställning tillfredsställa företagets behov av personal. 

Anställning kan vara tillsvidare eller tidsbegränsad t.ex. i form av fast anställning, 

projektanställning eller vikariat. Rekrytering sker antingen internt eller externt. Med 

extern rekrytering menas att personen anställs utifrån. Motsatsen till extern rekrytering är 

intern rekrytering där företaget låter någon redan anställd få den lediga tjänsten. Valet 

mellan extern eller intern rekrytering beror på om det är uppenbart att intern kompetens 

inte finns för befattningen. En annan aspekt som spelar en viktig roll är arbetsmarknaden. I 

tider med sämre ekonomi och minskat behov av personal föredras ofta intern rekrytering. 

Däremot i högkonjunktur extern rekrytering anses bättre. Olika former av tidsbegränsad 

anställning har ökat marknad efter den ekonomiska krisen under 1990-talet. (Granberg 

2011) 

Intern rekrytering är bra för motivation hos anställda framförallt när det finns möjlighet att 

utvecklas samt företag slipper att gå igenom hela rekryteringsprocessen och på så viss är 

mindre kostsam för företag. Fördelen med extern rekrytering är att nya idéer kommer in i 

samt företagens kontaktnät expanderar. Intern rekrytering kan bidra till att företagets 

utveckling saktas in p.g.a. nya idéer kommer inte in. Nackdelen med extern rekrytering är 

att rekryteringen medför höga kostnader (Denisi & Griffin, 2005). 

  

2.2 Introduktionsprogram  

 

Stora Svenska företag som ABB, Scania AB och Eriksson AB använder sig av någon form 

av traineeprogram för att rekrytera sina medarbetare samt försörja kompetens på sikt inom 

olika arbetsområden.  
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ABBs traineer får fördelen att bli anställd från dag ett. De får arbeta med senaste tekniken 

och lära av erfarna medarbetare inom företaget. Dessutom får de en värdefull introduktion 

av verksamheten och förmånen att gå studiebesök hos kunder. Traineeanställda får 

möjligheten att fördjupa sig inom olika intresseområden som projekt, teknik och 

marknadsföring. Efter sju månader fortsätter traineeanställda till sin verksamhetsplacering 

och framtida arbetsplats, (ABB, 2012).  

Scania AB ger sina elever en unik start på framgången och alla förmågor att utvecklas till 

en nyckelperson inom organisationen. Programmet som är en kombination av teori och 

praktik inleds med en grundlig introduktion för att ge traineeanställda möjlighet att knyta 

värdefulla kontakter och få en bred kompetens, (Scania AB, 2012).  

Eriksson ABs traineeanställda arbetar med olika arbetsuppgifter i företaget för att bygga 

relationer och nätverk, lära sig arbete från grunden samt läser kurser på högskolor eller 

företaget som är relevanta till arbetsuppgifter, (Eriksson AB, 2012).  

När rekrytering och val av nyanställda är klar, är nästa steg att förbereda ett 

introduktionsprogram som syftar till att ge nyanställda kunskaper och färdigheter de 

behöver för att kunna utföra arbetsuppgifter.  

Dessler (2000, s.249-255) anser att introduktion är åtgärder som företaget tar för att 

underlätta övergången till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny arbetsmiljö. 

Introduktion är den process att ta emot och välkomna nya anställda när de börjar på ett 

företag och ge dem den grundläggande information som behövs för att snabbt komma till 

arbete.  

Den nya medarbetaren har anställts för att genomföra ett antal arbetsuppgifter. I vissa fall 

är arbetsuppgifterna helt annorlunda och introduktionen syftar till att så snabbt så möjligt 

få den nyanställde insatt i sina nya arbetsuppgifter. Den nya medarbetaren är inte 

medveten om vilka grupper som finns utöver de formella. Målet för denna del av 

introduktionen är att göra lättare att den nyanställde anpassar till arbetsgruppen samt får 

möjlighet att snabbt bygga upp positiva kontakter inom företaget. Ett företag är inte bara 

arbetsuppgifter och ett antal formella och informella grupper. Företaget består också av 

regler, relationer, nätverk, administrativa system och rutiner. (Granberg, 2011) 

Granberg (2011) anser vid intern eller extern rekrytering ska alla nya medarbetare integreras 

väl och komma in i det nya jobbet genom en introduktion av arbetsuppgifterna och 

arbetsplatsen. Introduktion och integration kan ta allt från 6 månader och uppåt, ibland 

över ett år beroende på om det är intern eller extern rekrytering. Vid rekrytering av extern 

personal med mindre erfarenhet som till exempel ny utexaminerade studenter tar 

integration ännu längre tid. En annan aspekt är företagskultur. Alla i företaget måste 

integreras och anamma samt bidra till utvecklingen av företagets specifika 

organisationskultur och policys.  

Dessler (1999) menar att det finns ett antal fördelar med traineeprogrammet. Det är relativ 

billig, eleverna lär sig medan de producerar och bidrar till verksamheten samt ingen 

specialutrustning behövs. Den främsta fördelen med programmet är att organisationen 

börjar uppnå en avkastning på arbetskostnader för den anställde nästan omedelbart. 
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Metoden underlättar lärande, genom att eleverna lär sig att faktiskt göra jobbet samt få 

snabba feedback av sina handledare om brister och svagheter som finns.  

 

2.3 Kompetensförsörjning 

 

Kompetensförsörjning är åtgärder och insatser som syftar till att tillfredsställa företagets 

behov av arbetskraft, såväl antalet anställda som rätt kompetens. Åtgärder ska ge anställda 

möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter. 

Granberg, (2011) anser att det finns två aspekter inom kompetensförsörjning dvs. 

kvantitativ eller antal personer med rätt kompetens som företaget beräknas behöva vid 

olika tidpunkter och kvalitativ eller beskrivningar över vilka kunskaper, attityder, 

värderingar och andra kvalifikationer som bör känneteckna de anställda.  

Enligt Granberg ska varje företag ha en tydlig bild av vilken kompetens behöver de i 

framtiden därför krävs en planering med följande målsättningar: 

 Behålla och attrahera antal personer som har rätt utbildning 

 Utveckla en välutbildad och flexibel arbetsstyrka för att anpassa sig till en osäker 

och föränderlig omvärld 

 Minska beroende av extern rekrytering  

 Höja duglighet och kunnighet av anställda genom att införa mer flexibla 

arbetssystem  

Det kan konstateras att kompetensförsörjning är mest förknippad med att mer långsiktigt 

matcha resurser med verksamhet även om det ibland handlar om mer kortsiktiga behov.  

 

2.4 Formell utbildning 

 

Wehrmeyer & Chenoweth (2006), definierar formell utbildning som en planerad process 

som syftar till att direkt påverka individens kunskaper, färdigheter och attityder. Detta 

ledder till en förändring som så småningom förbättrar en individs prestation i arbetet. 

Utbildning är den mest effektiva metoden för att uppnå utveckling av anställda, ett sätt att 

rätta till brister i arbetet samt ett verktyg som stödjer kompetens hos personalen. Han 

menar för att utbildningen ska ha effekt bör överensstämma med de verkliga behoven i 

organisationen. Wehrmeyer & Chenoweth menar vidare att det bästa resultatet som 

utbildning kan åstadkomma är ökning i kapacitet dvs. förmåga att utföra en viss uppgift. 

En bra ledarskapskurs t.ex. kan öka chefernas kompetens och kunskap som rör viktiga 

tillsynsuppgifter som coaching, eller att lösa konflikter. Men detta är enbart förmågan, 

inter värde eller resultat. Värdet av utbildning kommer när förmåga omvandlas till 

förbättrad arbetsinsats.  
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Utbildning som är väl lärt men aldrig används eller används felaktig producerar inget 

värde för den organisation som investerar i utbildning. Kunskap ensamt är otillräckligt. 

Investering ska åstadkomma avkastning. 

Collin (2007) anser att de flesta organisationer investerar 80 procent av sin 

utbildningsbudget i formell utbildning där lite av den lärande äger rum medan 90 procent 

av lärande sker genom praktik eller informellt lärande. Med formell utbildning menas en 

planerad och strukturerad utbildning som genomförs av organisationen. Informell lärande 

är kunskaper och färdigheter som personalen lär sig på arbetsplats eller via kollegor.  

Collin hävdar att omkring 70 procent av organisatoriskt lärande äger rum på jobbet, 

genom att lösa problem, särskilda uppdrag och andra dagliga aktiviteter. 

Ytterligare 20 procent av organisatoriskt lärande sker genom att lära sig av arbetskamrater 

på arbetsplatsen. Endast 10 procent uppstår genom formell utbildning.  Han påstår att 

formellt lärande är också i allmänhet mindre effektiv än informellt lärande. (Collin, 2007) 

Oavsett en utbildning är formell eller informell, en organisation behöver kunskap för att 

kunna konkurrera i den nya affärsmiljön som kännetecknas av en ökad turbulens och 

komplexitet. För att kunskap ska kunna bidra till detta måste den omvandlas till 

kompetens. Kompetens är en viktig strategisk resurs i förhållande till konkurrenter. 

(Johannessen & BjØrn, 2003) 

 

2.5 Organisationslärande  

 

Lärande i organisationer är ett fenomen som kan studeras på olika nivåer och från olika 

dimensioner. De vanligaste äger rum på tre nivåer, nämligen på individ, grupp och 

organisation nivå.  

Prugsamatz, (2010) ger en åtskillnad mellan dessa tre nivåer och hur de kombineras för att 

bilda en kedja av lärande som äger rum innanför organisationer. Han förklarar att lärande 

på individuell nivå inte är något som lärs ut utan snarare en inneboende förmåga som 

individer föds med. Han menar att djupt inuti varje individ finns det en hunger att lära sig 

för att kunna uppnå alla dessa förmågor. Teamlärande definieras som en anpassning och 

utveckling av ett teams förmåga att producera de resultat som det önskas. Lärande som 

äger rum inom organisation är en planerad insats som underlättar medarbetarnas inlärning 

av jobbrelaterade kompetens, dessa kompetenser består av kunskap, färdigheter eller 

beteenden som är kritiska för en framgångsrik arbetsinsats. Utbildning och kunskap 

hjälper en organisation att optimera utnyttjande av mänskliga resurser vilket ytterligare 

hjälper anställda att uppnå organisationens mål samt individuella mål. 

Man kan konstatera att målet med utbildning är att ge anställda de kunskaper, färdigheter 

och beteende som betonas i utbildningsprogrammet och att tillämpa dem i dagliga 

aktiviteter. Genom utbildning förbättras anställdas prestationer vilket i sin tur ger en 

konkurrensfördel till organisation.  
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En faktor som spelar en viktig roll i lärande processer i en organisation är företagskultur. 

Företagskultur är ett system av informella regler som föreskriver hur folk ska bete sig.  

Prugsamatz (2010) hävdar att kultur i en organisation finns i form av kunskap, språk, 

vanor, normer, värderingar, hjältar, attityder, etiska koder, grundläggande antagande och 

dess historia som bildats eller skapats från inrättandet av organisationen och utvecklas 

över tiden.   

Granberg (2011) anser att det finns två aspekter inom varje organisation dvs. formella och 

informella aspekter. Formella aspekter som även kallas kända aspekter är mål, teknologi, 

struktur, skicklighet och förmåga och finansiella resurser medan informella (dolda) 

aspekter är attityder, värderingar, känslor, interaktion och gruppnormer. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Granberg och Prugsamtaz lägger vikt vid 

kulturens betydelse i organisationslärande. För att lyckas med lärande i organisationen 

man ska känna till dessa aspekter.  

 

2.6 Individens motivation  

 

Vad menas med att människor är motiverade? Menas det att de har lust att göra en viss 

sak? Att de är villiga att göra något? Att de behöver göra en viss sak? Eller att de måste 

göra en viss sak?  

Hein (2012) anser att motivation är de faktorer inom en människa som väcker och bevarar 

ett viss beteende gentemot ett givet mål. Motivation kan delas i två typer dvs. inre och 

yttre motivation. Inneboende motivation skapas inifrån, av individen själv, och kan vara 

anknuten till en önskan som personlig utveckling eller personliga mål. Däremot yttre 

motivation är när en handling genomförs för att få en extern belöning t.ex. pengar.  

Hein (2012) menar att deltagarnas motivation är en viktig del av utbildningseffektivitet. 

Den tid, de pengar och resurser ett företag ägnar åt olika sätt att öka en persons förmågor 

slösas bort i den utsträckning som en anställd väljer att inte lära sig vad som lärs ut, eller 

väljer att inte tillämpa förvärvade kunskaper och färdigheter i arbetet.  

Prugsamatz, (2010) menar att medarbetarna är motiverade att engagera sig i lärande 

aktiviteter av olika skäl. Han godtog motivationen som ett användbart begrepp för att 

förstå varför människor lär sig. Han tar fram vissa motiv som driver individer att lära sig, 

som: behovet att uppnå utmanande mål, göra ett unikt bidrag till organisationen, lösa ett 

komplex problem, utföra ett utmanande uppdrag eller helt enkelt att utveckla ett bättre sätt 

att göra saker.  

Wei-Chi & Wei-Tao (2003) anser att i ett träningsprogram påverkar motivation viljan 

hos anställda att delta i utbildningen. Motivation kan också påverka elevens beslut att 

utöva energi mot utbildningsprogrammet. Han anser att för att utbildningsprogram ska 

vara effektiva bör deltagarna tro att programmet ledder till önskade belöningar. 

Deltagarna ska tro att programmet och efterföljande kunskaper kommer att vägleda dem 
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till värdefulla resultat.  

 

Chiaburu & Tekleab (2005) indikerar att det är logiskt att förvänta sig att individer som 

är mer motiverade att delta i utbildningsprogram och som ägnar uppmärksamhet åt 

innehållet kommer att klara utbildningen med bättre resultat. Motivation att lära sig är ett 

viktig faktum för utbildningseffektivitet.  Han anser att motiverade elever är mer benägna 

att betrakta utbildning som ett sätt att få framtida fördelar. Det finns ett tydligt samband 

mellan deltagarnas motivation och utbildningseffektivitet.  

 

2.7 Teoretisk referensram  

 

Enlig teorierna som analyserades ovanpå traineeprogram är en kombination av formell 

utbildning och informellt lärande samt en rekryteringsbas för organisationer. Syftet med 

programmet är att tillgodose företagets behov av arbetskraft med rätt kompetens.  

Granberg, (2010) anser att genom traineeprogram sker rekrytering, introduktion och 

kompetensutveckling samtidig samt under traineeprogram varvas praktik med teori. 

Programmet ska ge anställda möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter för att 

sedan tillämpa de i dagliga verksamheten. 

Wehrmeyer & Chenoweth, (2006) indikerar att formell utbildning är strukturerad inlärning 

som syftar till att förbättra anställdas kompetens.   

Prugsamatz, (2010) anser att under anställning lär anställda av sina arbetskamrater, de får 

se olika arbetsområden samt skapar kontakter inom koncern.  

 

Hein (2012), Wei-Chi & Wei-Tao (2003), anser att anställdas motivation är en viktig del 

av utbildningseffektivitet. De menar att programmets utformning och förmåner ska locka 

motiverade deltagare till programmet, förbättra deras kompetens och göra de till framtida 

medarbetare.  

Johannessen & Bjørn (2003) anser att kompetens och färdigheter hos anställda är en viktig 

strategisk resurs i förhållande till konkurrenter.  

 

Med hjälp av ovanstående teorier definieras studiens teoretiska referensram, Figur 2:1, på 

följande sätt: Ett planerat och strukturerat traineeprogram med klara målsättningar som 

genomförs av en organisation och rekryterar motiverade deltagare till programmet, leder 

till kompetensutveckling hos deltagarna. Med kompetent personal har organisationen 

fördel i förhållande till konkurrenterna.  
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Figur 2:1, Traineeprogram och kompetensutveckling 
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3. Metod 
 
 

Detta kapitel innefattar redogörelse av den undersökningsansats som används under 

arbetets gång. Jag presenterar vilken metod som har används och hur data 

bearbetats. Metodreflektion presenteras i slutet av kapitlet.  
 
 

3.1 Metod synsätt och undersökningsansats  
 
 

Huvudsyfte med studien är att utforska vilka fördelar har traineeprogram för företag och 

traineeanställda. För att uppnå syftet och samla in data finns det två metoder att utgå ifrån. 

Dessa metoder är: kvantitativa och kvalitativa metoden. 

 

Kvantitativ forskning som bygger på mängddata och statistik innefattar olika 

datainsamlingsmetoder t.ex. surveyundersökningar och experiment, (Olsson & Sörensen, 

1999 s. 40-46). Fördelen med kvantitativ forskning är att man kan generalisera fakta så att 

det kan innefatta andra situationer och personer än de som studien avsett (Bryman, 2012 s. 

47). 

   

Den kvalitativa metoden bygger på individuell tolkning eller bearbetning av data. 

Kvalitativ forskning är i grunden en strävan efter att iaktta eller dokumentera händelser, 

handlingar, normer och värden utifrån de studerade objektens perspektiv. Den kvalitativa 

metoden är inte användbar i undersökningar där avseendet är att mäta storlek, mängd eller 

kvantitet. Denna metod innebär att forskaren tolkar och bearbetar insamlad data och 

utifrån detta drar en individuell slutsats (Olsson & Sörensen, 1999 s. 79). 

Jag valde kvalitativ metod för att få djupare förståelse för respondenternas svar kring 

Sandviks traineeprogram. Jag har även använt mig av e-postintervjuer med 15 

traineeanställda som gick ut programmet våren 2012, av de sex personer har svarat på 

frågorna. Jag intervjuade även 7 traineeanställda som går programmet hösten 2012. 

Sammanlagt 13 traineeanställda intervjuades. Med en kvalitativ metod anser jag att 

respondenterna fick att fritt formulera sina svar utan påverkan från mig och jag fick en 

större chans att komma fram till den information jag sökte. Jag valde att använda mig av 

ostrukturerade öppna intervjufrågor, se bilaga 1 och 2, för att intervjupersonerna ska få 

möjlighet att lämna in mer information och utveckla intervjufrågorna. 

 

3.2 Insamling av data och intervjuer 

 

Man kan klassificera empiriska data på två sätt dvs. primärdata och sekundärdata, 

(Eriksson & Weidesheim-Paul, 2011 s. 87). Primärdata är data som forskare själv samlar in 

via exempelvis, enkät, intervjuer (Bell, 1999 s. 92-94).  
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Sekundärdata är information som redan har samlats in av andra forskare eller är så kallade 

processdata/registerdata och bokföringsdata från t.ex. Statistiska centralbyrån, (Olsson & 

Sörensen, 1999 s.31). 

Primärdata för studien samlades in via intervjuer med handledarna på Sandvik med bra 

kunskap och erfarenhet inom kärnområden som har handlett traineeanställda under 

utbildningen. Följande handledare intervjuades: 

 
 

 Ronnie Loinder, Konstruktionschef på Band i Sandvik. 

 Anette Anderung, verkstadschef på Kronverkstaden på Sandvik Mining. 

 Annika Hultqvist, Product Information Manager på Coromant i 

         Sandvik. 

 Jonas Hofvenstam, LEAN coordinator på Sandvik Material Technology. 

 

Primärdata samlades in även via intervjuer med traineeanställda som gick ut 

programmet våren 2012 samt de som går programmet hösten 2012. De förra  

e-post intervjuades medan de senare intervjuades på plats. Jag valde att e-post intervjua 

traineeanställda som gick ut programmet våren 2012 för att de hade tagit olika vägar och 

enda sättet att nå de var deras e-post adresser.  (22) traineeanställda söktes för intervju av 

de (13) personer deltog i intervjuerna alltså 59 %. 

Jag har fått två enkätundersökningar av Helene Marsi som visar sysselsättningen för före 

detta traineeanställda. Jag hade även två möten med henne där hon berättade om 

traineeprogrammet och traineeanställdas motivation under utbildningen. I empirin 

presenteras hennes undersökningar samt refereras till henne som muntlig källa. Helene 

Marsi är chef för Sandviks traineeprogram.  

Olsson & Sörensen (1999) anser att om forskare själv ska samla in data finns två sätt att 

utgå ifrån enkät eller intervju, de kan användas var och en för sig eller i kombination. 

Intervju definieras som ett samtal om ett ämne som är intressant för intervjuare och 

respondenten. Det finns två typer av intervju dvs. strukturerad och ostrukturerad. En 

strukturerad intervju som kallas även standardiserad, är väl planerad så att intervjuaren inte 

har möjlighet att variera situationen från en intervjuperson till en annan. Frågorna ställs i 

exakt samma ordning och med samma formulering och intervjupersonerna får ge svar efter 

fasta svarsalternativ. Enligt Sörensen 

 
 

’’Syftet med ostrukturerad intervju är att dels öka intervjupersonens samarbetsvilja, 

dels öka möjligheten att få intressanta och väsentliga upplysningar som annars 

skulle kunna utebli på grund av intervjuarens förutfattade meningar’’ (Olsson & 

Sörensen, 1999 s.80). 
 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) anser att i vissa fal måste man samla in information 

som inte finns dokumenterad, i sådana fall vänder man sig till människor som har aktuell 

information om ämnet. För att kontakta människor man kan välja mellan olika typer av 

teknik såsom post, telefon, personligt kontakt eller en kombination av dessa metoder.  
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I undersökningen samlade jag in primärdata via ostrukturerade intervjuer med handledarna 

på deras arbetsplats i Sandviks industriområde. Intervju med Ronnie Loinder ägde rum på 

Band i Sandvik. Anette Anderung intervjuades på hennes arbetsplats, Kronverkstaden på 

Sandvik Mining. Jonas Hofvenstam möttes på Sandvik Material Technology och Annika 

Hultqvist träffades på Coromant i Sandvik. Tiden för intervju med respondenternas har 

varierat från tjugo minuter upp till trettio.  

Respondenternas svar spelades in för att inte ägna tiden åt att skriva ner svaret utan lyssna 

noga på deras svar och komma på eventuella frågor. Intervjuerna finns inspelade. Viktiga 

delar av intervjuerna finns i bilaga 3.  

Jag skickade intervjufrågorna via e-post till traineeanställda som gick ut programmet 

våren 2012. Ett datum sattes för inlämningen av svaren. En påminnelse skickades några 

dagar före deadline. Samtliga 15 traineer som gick ut programmet våren 2012 söktes av 

dessa 6 stycken deltog i intervjun. 

 Nackdelen med e-post intervju är att man inte vet vem som har svarat på frågorna, 

fördelen är låga kostnader och att nå alla på en gång (Olsson & Sörensen 1999). 

Med traineeanställda som går programmet hösten 2012 ägde intervjun rum på 

Göranssonska Skolan i Sandviken där traineeprogrammet är belägen. Intervjufrågor var 

samma för traineerna oavsett när de gick/går programmet. Anledningen att jag inte e-post 

intervjuade de som går programmet hösten 2012 var att jag ville vara på plats när alla 

traineer var på ett och samma ställe. Jag fick en högre svarsfrekvens och även fick 

möjligheten att träffar de och föra ett samtal med dem. Intervjun med traineeanställda tog 

cirka 54 minuter.  

I intervju med handledarna och traineeanställda försökte jag som intervjuare att vara 

neutral men ändå nära och känslig för intervjupersonens svar kring ämnet. Jag försökte att 

inte köra över mina idéer till respondenternas svar och försökte att de ska känna sig viktiga 

för att få in så mycket information så möjligt.  

Fördelen med besöksintervjuer som genomfördes var att ett förtroende skapades mellan 

mig och respondenterna vilket gjorde lätt för mig att följa upp frågorna och ta kontroll 

över intervjusituationen. Nackdelen med denna metod var höga kostnader för bilresa till 

och från Sandvik.  

Sekundärdata till studien samlades in via litteratur och vetenskapliga artiklar.  

Vetenskapliga artiklar hittades via databaser som Discovery, Scopus och Scirus. Jag fick 

tillgång till litteratur via Högskolan i Gävles bibliotek.  

 

3.3 Vetenskaplig ansats 
 

 

Det finns tre aspekter som knyter an teorin till empirin. Dessa aspekter är: deduktion, 

induktion och adduktion. Om forskare använder sig av en deduktiv ansats utgår han/hon 

från befintliga begrepp och teorier för att sedan tillämpa dessa på den empiri som 
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insamlats. Man har med andra ord en teori till grund för sitt arbete (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011s.82-83).  

 

Med en deduktiv ansats menas att man från allmänna principer drar slutsatser om enskilda 

företeelser (Olsson & Sörensen, 1999 s.32). 
 

Med en induktiv ansats använder sig forskaren av empirin som grund för att dra slutsatser. 

En induktiv ansats är att föredra vid en kvalitativ metod. Den abduktiva ansatsen är en 

kombination av deduktiv och induktiv metod där forskaren har utgångspunkten i både teori 

och empiri (Bryman, 2012 s.26-31). 
 
Studien började med empirin som utgångspunkt. För att uppnå syftet behövdes empirisk 

data för studien därför började jag leta efter personer som deras synpunkter och 

erfarenheter var viktiga för undersökningen dvs. handledarna som har handlett 

traineeanställda under anställning samt traineer anställda. Med tanke på att traineeanställda 

får sitt uppdrag i Sandviks kärnområden valdes också handledarna från dessa områden för 

att få in relevant information. 

 

3.4 Fallstudie 
 
Yin, (2006) anser att fallstudie syftar till att ge väsentliga kunskaper om det som 

undersöks. Det som utmärker fallstudien är att den lägger fokus på en enda 

undersökningsenhet för att få mer detaljerade kunskaper än vad man kan få vid t.ex. 

survey-undersökning. Fallstudien är den metod som anses bättre då frågor om “hur” och 

“varför” ställs, då har forskare ingen kontroll över den situation som studeras och då fokus 

ligger på aktuella processer i ett konkret socialt sammanhang. “Hur” och “varför” är frågor 

av förklarande art och gör att man som forskningsstrategi väljer fallstudie.   

Eisenhardt (1989) anser att fallstudie kombinerar olika metoder för datainsamling som 

arkiv, intervjuer, frågeformulär och observationer. Bevisen kan vara kvalitativa t.ex. ord, 

kvantitativa t.ex. siffror eller båda.  I denna studie används intervjuer för datainsamling.  

Detta arbete är en fallstudie av Sandviks traineeprogram. Frågorna “hur” och “varför” är 

aktuella i arbetet. Jag kom fram till att en kvalitativ metod med ostrukturerade intervjuer 

med handledarna och traineeanställda är det bästa sättet att komma fram till varför 

organisation använder sig av traineeprogram för sin rekrytering och om programmet bistår 

till kompetensutveckling.  

 

Yin (2006) anser att fallstudie ofta kräver att besöka undersökningsplatser som ska 

studeras vilken stämmer överens med studien. Jag besökte arbetsplatsen dvs. Sandviks 

traineeprogram för att samla in empirisk data. Arbetet startades med att samla in 

information om organisationen dvs. Sandviks traineeprogram. Efter informationssamling 

kring verksamheten bestämdes att studera programmet i två perspektiv dvs. 

traineeanställdas samt handledarnas. Traineeanställda möttes i Göranssonska Skolan där 

traineeprogrammet är belägen och handledarna i Sandviks industriområde.  
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3.5 Bearbeting av intervjuer och analys 

 

En bandspelare har använts för ljudupptagning. Intervjuerna har därefter transkriberats 

vilket innebär att talspråket översattes till skriftspråk och på så vis fick jag fram ett 

intervjumaterial som inkluderade åtta sidor fulltext. Intervjufrågor som ställdes till 

handledarna finns i bilaga 1 och intervjusvaren finns i bilaga 3. Nedskrivna 

intervjumaterialet bearbetades i en analysmetod som kallas för meningskategorisering.  

Meningskategorisering innebär att intervjuerna ställs samman i kategorier där långa 

uttalanden reduceras till enkla kategorier. Metoden syftar till att reducera omfattande 

textmaterialet till enstaka sidor. Metoden kan förkorta och strukturera en övergripande text 

till tabeller och figurer (Svensson & Starrin, 1996). Tabell 4:3 och 4:4 är resultatet av 

meningskategoriseringsmetoden. Jag har läst igenom textmaterialet flera gånger och 

därefter valdes ut fyra teman: varför Sandvik behöver ett traineeprogram, traineeanställdas 

kompetentutvecklig, introduktionsprogram och deltagarnas motivation. För att ge läsaren 

en översikt över intervjuerna sammanställs svaren med handledarna i tabell 4:3. 

Intervjufrågorna sammanställs i kolumn medan traineeanställdas svar i rader.  

Intervjumaterialet från traineeanställda inkluderade fem sidor fulltext. Väsentliga 

kategorier valdes ut för studien. Intervjufrågorna finns i bilaga 2. Intervjuerna med 

traineeanställda sammanfattades också i en tabell 4:4. För att kunna ge läsaren en 

överblick över intervjuerna kvantifierades svaren t.ex. siffran 7 i tabell 4.4 visar att 7 

stycken har valt att gå Sandviks traineeprogram på grund av programmets förmåner. 

Intervjufrågorna sammanställs i kolumn medan traineeanställdas svar i rader. I analys 

jämförs empirin med teorin.  

 

 

3.6 Metodreflektion  

 

Studien bygger på en kvalitativ metod med ostrukturerade intervjuer med öppna 

svarsalternativ. Primärkällor är tillförlitliga och pålitliga för att handledarna hade bra 

kunskap och erfarenhet inom ämnet samt de var öppna, positiva och visade stor 

engagemang för studien. Traineeanställda har själva gått Sandviks traineeprogram därför 

vet de bättre vilka fördelar har programmet medfört. Kvalitativ metod med ostrukturerade 

intervjuer har varit bra eftersom det ledde till djupare förståelse samt följdfrågor.  

Intervju med traineeanställda som ägde rum på Göranssonska Skolan var bra eftersom 

förtroende skapades mellan mig och traineeanställda som gav möjlighet att skapa mer data 

för studien.  

Det var inte avsikten att genomföra e-postintervju men efter intervjun med traineeanställda 

på Göranssonska Skolan kände jag att det behövs mer information och data för studien. 
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Att välja e-postintervju trots nackdelarna var det enda sättet att nå fram till Sandviks före 

detta traineeanställda även om jag skulle föredra personliga intervjuer.  

Helene Marsi, chef för Sandviks traineeprogram, överlämnade information om 

verksamheten i två tillfällen som vi träffades men intervju med henne blev inte verklig på 

grund av tidsbrist.  

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet är ett krav på mätinstrument och innebär att man mäter det man har avsikt att 

mäta t.ex. intervjufrågorna ska formuleras på så sätt att svaren som ges blir relevanta i 

förhållande till frågeställningen. Validitet gäller hur viktig informationen är som man får 

in. Med reliabilitet menas att mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag dvs. 

mätinstrument ska vara trovärdigt vilket innebär att andra forskare ska komma till samma 

resultat om de använder samma mätinstrument (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011 s.61). 
 

För att styrka validitet i studien genomfördes personliga intervjuer. För att respondenterna 

skulle kunna förberedda sig bättre fick de veta i förväg vad intervjun kommer att handla om 

via telefon. Ledningen för Sandviks traineeprogram var också en kandidat för intervju 

men intervjun blev aldrig verklig.  

 

Det är svårt att åstadkomma hög reliabilitet i kvalitativ metod för att metoden baseras på 

intervjuer och kan tolkas på olika sätt. För att uppnå hög reliabilitet har samma 

intervjufrågor använts men följdfrågorna var olika beroende på respondenternas svar.  

 

För att öka validitet och reliabilitet i studien valde jag respondenterna från Sandviks 

kärnområden där traineeanställda får sitt uppdrag. Jag valde även att intervjua 

traineeanställda som gick ut programmet, våren 2012 samt de som går programmet hösten 

2012.  

 

Jag anser att dessa personer har aktuell information och närmare kontakt både med 

programmet och handledarna. Jag menar att de som gick ut programmet mellan 2009- 

2011 har avbrutit kontakt med traineeprogrammet och det var omöjlig att nå dem. 

Intervjufrågor samt intervjusvaren finns i bilaga 1, 2 och 3.   
 

Jag anser att validitet i studien är hög för att jag har ett konkret och tydligt syfte som 

utgångspunkt. Jag anser även reliabilitet i arbetet har en hög grad för att jag har inriktat 

mig på relevanta teorier inom samma område
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4. Empiri 

 

I detta kapitel redovisas den insamlade empiriska data genom intervjuer med handledarna, 

intervjuer med traineeanställda samt två enkätundersökningar som genomfördes av Helene 

Marsi. Först presenteras enkätundersökningar i två tabeller. Svaren med respondenternas 

namn redovisas i löpande text.  

 

4.1 Hur ser sysselsättningen ut för de som har gått ut Sandviks 

traineeprogram? 

 

Sandviks traineeprogram rekryterar mellan 15-18 traineer varje år. Syftet med programmet 

är att försörja kompetens inom kärnområden samt vara en rekryteringsbas för Sandvik. Ett 

annat syfte är att locka redan anställda på Sandvik samt traineeanställda till högre studier. 

Sandviks traineeprogram startade år 2009 med anledning av den lågkonjunktur Sverige 

hade. Traineeanställda antingen stannar kvar inom Sandvik om de erbjuds någon form av 

anställning direkt efter programmet eller utbildar sig vidare inom högskola eller 

universitet (Helene Marsi, 2012). 

Under januari/februari 2012 genomfördes två enkätundersökningar av Helene Marsi. 

Undersökningarna visar vad före detta traineeanställda sysslar med efter utbildningen.  

Tabell 1, visar sysselsättningen för traineeanställda som gick ut traineeprogrammet mellan 

år 2009-2012. Samtlig före detta traineer har sökts. Av dessa har 28 deltagit i enkät 

undersökningen.  

I tabell 1 och tabell 2 sammanställs antalet traineeanställda i kolumn medan deras 

nuvarande sysselsättning i rader.  

 
Tabell 4.1. Traineeanställda som gick ut programmet mellan 2009-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Helene Marsi 

 

 

Antal 

trainee- Sysselsättning 

anställda     

12 Studerar på högskolor 

9 Fast anställda på Sandvik 

5 Projektanställda på Sandvik 

1 Studerar på yrkesskola 

1 Arbetssökande 
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Tabell 2, presenterar sysselsättningen för traineeanställda som avslutade sin anställning i 

augusti 2012. 

  
Tabell 4.2. Traineeanställda som gick ut programmet våren 2012. 

 
 
 

 

 

Källa: Helene Marsi 

 

Enkätundersökningen visar att av 39 traineer som har deltagit i båda undersökningar 

studerar 23 personer på högskolor/universitet.  Undersökningen visar också att 9 personer 

har fastanställning och 8 personer har någon form av projektanställning eller vikariat på 

Sandvik. Vidare visar dessa två undersökningar att antal traineer som får anställning på 

Sandvik direkt efter programmet har sjunkit år 2012. Av 15 traineer som gick ut 

programmet 2012 fick tre personer någon form av projektanställning eller vikariat på 

Sandvik. 

 

4.2 Traineeprogram är en rekryteringsbas för Sandvik 

 

I intervjuerna med handledarna på Sandvik kom det fram att Sandviks traineeprogram är 

ett bra sätt för Sandvik att nå den unga kompetens som så småningom kan ta över viktiga 

positioner i företaget. Programmet ger deltagarna en unik start på karriären och 

möjligheten att utvecklas karriärmässig inom företaget.   

Ronnie Loinder anser att Sandvik behöver en plattform för att nå ut till framtida 

medarbetare. Om det är traineeprogrammet eller annan forum som gör att Sandvik sår frön 

ute i verkligheten som man kan plocka in senare. Sandvik behöver få in föryngring och 

kompetent personal och för att uppnå syfte så måste Sandvik bjuda tillbaks utåt, men det 

spelar verkligen ingen roll om det är traineeprogrammet, tekniksprånget eller ett annat 

program. Sandvik föredrar att rekrytera personer som är unga med 10 års erfarenhet och 

den typen av arbetskraft finns inte i verkligheten. Det är inte möjligt att få in en fot som är 

ung, nyexaminerad ingenjör med några års erfarenhet enligt min erfarenhet, säger Ronnie 

Loinder. 

Antal 

trainee- Sysselsättning 

anställda     

11 Studerar på högskolor 

1 Har vikariat på Sandvik 

1 Projektanställd på Sandvik 

1 Fast anställning på ett annat företag 

1 

Har fått anställning som tjänsteman 

från att ha varit operatör 
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Anledningen att Ronnie engagerade sig i Sandviks traineeprogram var att han ville bidra 

till att få ut ett bra budskap utanför Sandvik. Att Sandvik är ett bra företag, erbjuder 

människor som är nyfikna och intresserade att komma hit samt ge omvärlden en 

uppfattning att vad är vi för företag och vad gör vi för någonting. Förhoppningsvis 

plantera en bra bild av Sandvik.  

Ronnie anser att målet med traineeprogrammet inte är att Sandvik ska få så mycket av 

programmet utan traineeanställda ska ha en väldigt givande och verklig vardag. Han 

menar att han inte är befogat till att rekrytera traineeanställda när traineeprogrammet är 

slut. För att kunna göra det så måste finnas en vakans för att fyllas. För att kunna erbjuda 

trainee eleverna någon form av anställning måste finnas ett hål för att fyllas och det ska 

överensstämma med när trainee eleverna går ut eller under tiden finns här plus personen 

ska tillpassa arbetsplatsen. Ronnie har haft tre traineer hittills. De två första var inte 

färdigutbildade för anställning. Däremot den tredje fick en tjänst innan traineeprogrammet 

var slut med anledning att det fanns behov för en extra medarbetare.  

Ronnie anser att ett annat syfte med traineeprogrammet är att locka traineeanställda till 

högre studie. De kommer förhoppningsvis att fungera som ambassadörer för Sandvik. 

Sandvik kommer att vinna på det i ett längre perspektiv. Vi kanske inte kan rekrytera alla 

traineeanställd men tack vare traineeprogrammet, de har haft en bra tid här och sprider 

sina bekantskaper. Sedan när vi söker en medarbetare, så är det någon som har hört 

någonting om att Sandvik var ett bra företag och vill anknyta sig till företaget.  

Anette Anderung anser att Sandvik i någon form behöver ett traineeprogram. Hon har varit 

på mässor och representerat Sandvik utanför då behövs ett traineeprogram ofta för att få in 

personen.  Nu är det här traineeprogrammet för redan Sandviks anställda med ändå 

programmet ger henne som chef en möjlighet att kunna prova på personer utifrån i ett år. 

Programmet ger deltagarna en unik möjlighet att komma in i företaget. De anknyter snabbt 

viktiga kontakter och får ett helhetsperspektiv på verksamheten.  

Annika Hultqvist anser att rent generellt är det bra och ha ett traineeprogram som är en bra 

väg för studenterna in i arbetslivet. Man kan säga att två grupper väljer att gå Sandviks 

traineeprogram. Redan Sandviks anställda går traineeprogrammet för att bytta jobb medan 

elever från Göranssonska Skolan går traineeprogrammet för att komma in i arbetslivet. De 

flesta som vi haft här tillhörde andra gruppen, genom programmet får de möjligheten att 

utbilda sig vidare eller få någon form av anställning. Traineeprogrammet visar vägen för 

framtiden för deltagarna. De har förmånen att bli anställda från dag ett och få utföra 

arbetsuppgifterna vilket gör att de har arbetslivserfarenhet när programmet är slut.  

Jonas Hofvenstam anser att det är bra och ha ett traineeprogram. Dels är det bra som en 

förlängning på utbildningen men också en möjlighet för traineeanställda att komma in och 

testa på olika arbetsuppgifter. Programmet är ett koncept som kan leda till jobb och 

arbetsgivaren kan se hur den här personen fungerar i rollen. Programmet kan användas som 

underlag för anställning. Man kan jämföra det som exempel med sommarvikarie som 

jobbar under några veckor på sommar, att fatta beslut om en sådan person ska få ett fast 
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jobb eller inte det inte lika lätt efter nio månader utvärdera en person som verkligen skött 

sitt jobb eller inte. 

 

4.3 Traineeprogram och kompetensutveckling 

 

I intervjuerna med handledarna på Sandvik kom det fram att traineeanställda få ofta prova 

på och får en översikt över flertalet områden inom Sandvik. Vilket gör att traineeanställda 

och Sandvik kan se vad i företaget de passar bäst. Sammanfattningsvis innebär det att 

traineeanställda får nätverkskontakter, kunskap och erfarenhet från olika områden. Den 

kunskapen saknas hos de som anställs via den traditionella vägen. Men rent 

kompetensmässig traineeanställda är inte bättre än vanliga anställda. Anledning är att 

traineer är ofta gymnasielever från Göranssonska Skolan utan högskoleutbildning och 

arbetslivserfarenhet.  

Ronnie Loinder och Anette Anderung tycker att traineeanställda har mycket längre 

försprång i jämförelse med de som kommer via extern rekrytering. Traineeanställda är 

inkörda i systemet och vet vilka vi är och vilket system jobbar vi i. I den synpunkten 

traineeanställda är bättre men rent kompetensmässig och vad som ligger i grunden får fall 

till fall avgöra.  En sak som inte ska glömmas bort är att traineeanställda är nya 

färdigutbildade elever från gymnasiet utan arbetslivserfarenhet. Största fördelen med 

traineeprogrammet är att traineeanställda får både kunskap och praktisk erfarenhet från 

produktion i ett år. Som chefer kan vi se hur den här personen fungerar i gruppen. Via 

traineeprogrammet får de möjligheten att lära känna företaget och skapa nätverk. Den 

kunskapen har nyanställda inte med sig när de kommer in i företaget. 

Annika Hultqvist och Jonas Hofvenstam anser att de som kommer via traditionella vägen 

ofta har högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet. Vid extern rekrytering sätter vi in 

personen i produktionen per automatik från dag ett. Traineeanställda har inte förkunskaper 

eller arbetslivserfarenhet när de kommer in men de har en annan kompetens. 

Traineeanställda får sina uppdrag i produktion och tjänstemannajobb. Traineeanställda 

som fick sina uppdrag i Kronverkstad har arbetat med produktion och projekt vilket gör att 

de har erfarenhet från båda områden. De som anställs utifrån har inte den kompetens när 

de kommer in.  

 

4.4  Introduktion för traineeanställda och formell utbildning  

 

Sandviks traineeprogram är en kombination av teori och praktik. Traineeanställda läser ett 

antal kurser på Högskolan i Gävle och får sina uppdrag i Sandviks kärnområden. För att 

traineeanställda ska snabbt komma in i arbetet och klara av arbetsuppgifterna sätts en 

introduktion som är lika lång för de som kommer via traditionella vägen.  I intervjuer med 

handledarna på Sandvik kom det fram att teori inte stämmer överens med arbetsuppgifter 
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som utförs på arbetsplatsen.  Men hjälp av introduktion försöker man fylla det gapet. 

Introduktion för traineer är likadan för de som anställs via extern rekrytering. Målet med 

introduktionen är att underlätta för traineeanställda att snabbt komma in i arbetet, känna 

trivsel på arbetsplatsen och medverkan i verksamheten.  

Intervju med traineeanställda visar att det finns brister i den teoretiska delen av 

utbildningen. Traineeanställda föreslår att kurserna ska väljas fritt samt kopplas mot 

arbetsplatsen.  

Ronnie Loinder och Jonas Hofvenstam anser att i viss del matchar utbildningen 

arbetsuppgifter men det finns brister i den utbildning traineeanställda läser på Högskolan i 

Gävle och dem borde förbättras.  

Traineeanställda som har fått sitt uppdrag i avdelningen Materials Technology, de har läst 

Logistik och Projektledning vilken knyter an till arbetsuppgifter i viss del men det är 

långtifrån förväntningar. Ett bar samarbete mellan Sandviks traineeprogram och 

Högskolan i Gävle kan förbättra utbildningen, säger Jonas Hofvenstam. 

Anette Anderung tycker att traineeanställda ska ha tur att hamna precis på den platsen 

som krävs exakt den kunskap som de har läst på högskolan. Traineeanställda som haft sitt 

uppdrag på Kronverkstad, har arbetat med projekt på kontoret och de har läst kurser med 

inriktning mot projektledning vilken är till fördel. Däremot en del läser t.ex. automation 

kurser som inte alls är relevanta på Kronverkstad. Att kurserna kommer till nytta beror på 

var i kärnområden de hamnar men det är ingenting som inte är värd att läsa.  

Annika Hultqvist tycker att de kurser som traineeanställda läser på högskolan i Gävle i 

vissa fall matchar de arbetsuppgifter traineeanställda utför. Kurserna ska vara mer relevanta 

till arbetsuppgifter. Vi hade en introduktion för traineeanställda som har fått sina uppdrag i 

Coromant som motsvarade mer eller mindre för en nyanställd. Det var positivt för att de 

kom snabbt in i arbetet.  

 

4.5 Traineeanställdas motivation 

 

Helene Marsi anser att det finns både ekonomiska och icke ekonomiska belöningar i 

Sandviks traineeprogram som motiverar traineeanställda att gå programmet. Ekonomiska 

faktorer är traineeanställdas lön och andra förmåner i form av busskort och utlandsresor. 

Icke ekonomiska faktorer är arbetslivserfarenhet, högskolestudier, det nätverk som skapas 

under utbildningen samt att få möjligheten att komma in i Sandvik.  

Handledarna lägger större vikt på traineeanställda när det gäller motivation. 

Respondenterna är överens om att traineeanställda ska ha rätt inställning och rätt attityd. 

Att de ska vilja, ta ansvar och bidra till verksamheten.  
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Ronnie anser att det är traineens intressen och ambitioner som styr hur programmet 

kommer att se ut. Traineen ska vara aktiv och intresserad i att med handledare utforma ett 

traineeprogram som stämmer med verksamheten och traineens önskemål.  

Jonas Hofvenstam tycker att traineeanställda är väldigt motiverade. De är motiverade att 

göra bra ifrån sig. De vet från början att om de gör bra ifrån sig då finns chansen att få en 

förlängning. Det har varit bra med inlärningen och komma i kap med de andra i 

avdelningen.  

Tre av tillfrågade anser att traineeanställda är väldigt öppna och nyfikna och vill ta till 

sig informationen. De har även lättare att integrera sig i företaget och komma igång 

med arbetet och vill vara kvar efter utbildningen. Det finns inte möjlighet att anställa 

alla direkt efter programmet för att resurserna är begränsade.  

Ronnie Loinder påpekar att traineeanställda inte är mer motiverade än vanliga anställda 

tvärtom vanliga anställda är mer på tå än vad en traineeanställd är. Men det är lättare 

för traineeanställda att integrera sig i företaget med tanke på deras nätverk som 

skapades under programmet.  

 

4.6 Sammanfattning av intervju med handledarna 

 

En slutsats som kan dras av intervjuerna med handledarna är att Sandvik i någon form 

behöver ett traineeprogram för att få in kompetent personal. Det finns två huvudsyften 

med traineeprogrammet: 

1. Att traineeanställda går vidare och fungerar som ambassadörer för Sandvik 

vilken gör programmet till en långsiktig investering och Sandvik vinner på det i 

ett längre perspektiv. 

2. Traineeprogrammet är inte bara till fördel för Sandvik utan också för 

traineeanställda som genom programmet får värdefull erfarenhet, kunskap och 

arbetslivserfarenhet. 

 

Respondenterna är överens om att traineeanställda inte har bättre kompetens än vanliga 

anställda men via programmet ser de olika delar av företaget, skapar närverk och ser 

vilka möjligheter som finns. Brister i utbildningen finns men ett bra samarbete med 

Högskolan i Gävle kan förbättra den.  

Handledarna är överens om att någon form av introduktion behövs när traineeanställda 

kommer in. De brukar få motsvarande introduktion som nyanställda men skillnaden är 

att vissa får gruppintroduktion samt de får prova på olika arbetsuppgifter. Det positiva 

med introduktionen är att de kommer in i företaget snabbt. 

Respondenterna anser att traineeanställda har bättre förståelse för företaget. De är 

motiverade och mycket drivna. De har även lätt att integrera sig i företaget. 

Förväntningar som handledarna har på traineeanställda är att de ska bidra till med 
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verksamheten och ta initiativ. 

 
För att kunna sammanfatta resultatet i en tabell sammanställs intervjufrågorna i kolumn 

och respondenternas svar i rader. Tabell 4.3 visar vad handledarna har svarat på 

intervjufrågorna. 

 

Tabell 4.3. En översikt över intervjuer med handledarna inom Sandviks kärnområden.  

 

Källa: Egen konstruktion 

 

Frågor Svar och motivation       

  Ronnie L.   Anette A. Annika H.  Jonas H.  

            

Fråga 1 Ja. 

 

Ja. Ja. Ja. 

  Få in kompetent  

Prova på 

personer Bra väg in i  Programmet är ett koncept 

  Personal 

 

Utifrån  Arbetslivet  som kan leda till jobb 

  Nej.   Nej. Nej. Nej. 

Fråga 2 Men de är inkörda i 

De fått 

möjligheten De saknar arbets- Men de fick se olika delar av 

  systemet 

 

att lära känna livserfarenhet företaget 

    

 

företaget     

  Ja.   Ja. Ja. Ja. 

Fråga 3 Lika lång  

 

Lika lång  Lika lång  Lika lång  

   introduktion 

 

 introduktion  introduktion  introduktion 

  som nyanställda  som nyanställda  som nyanställda  som nyanställda  

  Ja.   Ja. Ja. Ja. 

Fråga 4   

 

      

    

 

      

  De är inte motiverade De är mycket De är mycket  De är öppna och nyfikna 

Fråga 5   

 

motiverade motiverade   

            

  Delvis 

 

Delvis Delvis Delvis 

Fråga 6   

 

      

    

 

      

  Nej   Ja Ja Ja 

Fråga 7   

 

      

    

 

      

            

  De ska vilja och ta De själva ska ta Att komma med  De ska bidra till  

Fråga 8 ansvar 

 

initiativ att lära den inställningen  verksamheten 

    

 

sig saker att jag är anställd   

    

 

  här   
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 4.7 Intervjuer med traineeanställda 
 

 

Data för studien samlades även in via e-post intervjuer av traineeanställda som gick ut 

programmet våren 2012 samt intervjuer med de som började programmet hösten 2012.  

 

Av 22 traineeanställda som söktes 13 stycken har deltagit i intervjuerna alltså 59 %.  

 

I intervjuerna med traineeanställda kom det fram att det finns två motiv att de väljer 

Sandviks traineeprogram: 

 

Sandviks traineeprogram med sina förmåner är en möjlighet för traineeanställda att få 

arbetslivserfarenhet samt ett tillfälle att komma in i Sandvik och skapa nätverk.  

 

Traineeprogrammet innebär en anställning med vanlig lön och andra förmåner samt de 

kurser som traineeanställda läser på Högskolan i Gävle som ger högskolebehörighet.  

Intervjuer med traineeanställda visar att Sandvik genom traineeprogrammet har lyckats 

att locka deltagarna till högre studier samt anknyta de till företaget. De flesta har redan 

valt eller kommer att utbilda sig inom civilingenjörsprogram, om de inte får någon form 

av anställning direkt efter programmet, för att sedan söka sig tillbaka till Sandvik.  

Det är viktigt för företag att skapa sig en stark position i omvärlden och människor ska 

känna stark lojalitet gentemot de. I intervjuerna med traineeanställda kom det fram att 

traineeanställdas lojalitet gentemot Sandvik har blivit starkare via programmet samt de 

har fått bättre förståelse för Sandvik.  

Genom Sandviks traineeprogram får traineeanställda möjlighet att utvecklas 

karriärmässigt. Alla tillfrågade är överens om att programmet har hjälpt de i utvecklingen.  

 

Traineeanställda pekar också ut de brister som finns i den formella delen av 

utbildningen. De föreslår att kurserna ska väljas fritt efter arbetsuppgifterna. 

Traineeanställda rekommenderar att kurserna ska kopplas mot arbetsplatsen dvs. att 

teorin ska stämma överens med praktiken.  

 

För att kunna analysera traineeanställdas intervjuer har jag kvantifierat svaren t.ex. siffran 

7 i tabell 1 visar att 7 stycken har valt att gå Sandviks traineeprogram på grund av 

programmets förmåner. Intervjufrågorna sammanställs i kolumn medan traineeanställdas 

svar i rader.  
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Tabell 4:4. Traineeanställdas svar på intervjufrågorna 

 

 

Frågor Svar och motivation        Summa 

      

 

      

  Programmets förmåner Att få en fot  Kombination Att testa på 

 Fråga 1   
 

i Sandvik av arbete och något nytt   

    

 

  studie     

  7   3 2 1 13 

  Civilingenjörsprogram Kriminologi Vet inte     

Fråga 2   

 

program       

  10 

 

2 1   13 

  Ja   Nej       

Fråga 3 11 

 

2     13 

  Ja   Nej Vet inte     

Fråga 4 9 

 

2 2   13 

    

 

        

  Ja   Nej       

Fråga 5 12 

 

1     13 

    

 

        

  Ja   Nej       

Fråga 6 12 

 

1     13 

    

 

        

  Att välja kurserna fritt Nej Vet inte 

Koppla 

kurserna mot   

Fråga 7 

  

        

    

 

    arbetsplatsen   

  6 

 

1 1 5 13 

              

   

Källa: Egen konstruktion 
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5. Analys 

 
I detta kapitel diskuteras resultatet av empirin och jämförs med teorin. Här använder jag 

samma rubriker som i teoriavsnittet. Dessutom framför jag mina tolkningar och slutsatser 

av detta. 

 

5.1 Rekrytering 

 

En förutsättning för att stödja kompetensförsörjning på sikt inom organisations olika 

område enligt Vildal-Salazar (2012) är att rekrytera rätt person på rätt plats. Granberg 

(2011) anser att syftet med rekrytering är att genom anställning tillfredsställa företags 

behov av arbetskraft. Min undersökning visar att genom traineeprogram sker rekrytering, 

introduktion och kompetensutveckling på en och samma gång. Programmet är ett verktyg 

för att locka till sig rätt kompetens, utbilda de samt se var i företaget passar de bäst.  

Dessutom traineeprogram är en möjlighet för traineeanställda att inleda karriären. 37 

procent av de ex-traineerna i undersökningen är fortfarande anställda på företaget. 

Undersökningen visar även att majoriteten av traineeanställda vill arbeta kvar efter 

programmets slut eller kommer att söka sig tillbaka till det företag där de gick sitt 

traineeprogram efter högskolestudier.  

Detta tolkar jag som att syftet med traineeprogram är att rekrytera, utbilda och utveckla 

personer till framtida positioner inom företaget samt anknyta de till företaget och på så sätt 

traineernas lojalitet gentemot företaget blir starkare. 

Anställning enligt Granberg (2011) kan vara tillsvidare eller tidsbegränsad och sker 

antingen internt eller externt. Traineeprogram i min undersökning rekryterar sina traineer 

från redan anställda på företaget i ett år. Detta tolkar jag som tidsbegränsad 

internrekrytering. I denna aspekt traineeprogram som internrekryteringsbas ökar 

motivation hos anställda. En internrekryterad person förväntas att passa in i företaget och 

dess kultur.  

Internrekrytering enligt Dennis & Griffin (2005) bidrar till att företagets utveckling saktas 

in p.g.a. nya idéer kommer inte i företaget samt företagets kontaktnät inte expanderas. 

Undersökningen visat att syftet med traineeprogram är inte bara kompetensförsörjning 

utan också att kommunicera en bra bild av företag i akademi världen i och med att många 

traineer går vidare till högskola/universitet. Min tolkning är att via traineeprogram 

företagets kontaktnät expanderas i omvärlden för att traineeanställda kan marknadsföra det 

företag där de gick sitt traineeprogram.  

Jag tolkar detta att fördelen med rekrytering via traineeprogram är att rekryteringen 

medför låga kostnader för att traineeanställda producerar medan de lär sig. Med tanke på 

att traineeanställda har möjlighet att få någon form av anställning direkt efter programmets 

slut behovet för extern personal minskar samt företag behöver inte gå igenom hela 
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rekryteringsprocessen. Jag menar att företag kan spara pengar och tid med 

internrekrytering.  

Arbetsmarknaden enligt Granberg (2001) spelar en viktig roll för intern rekrytering. Han 

menar att i tider med lågkonjunktur föredras ofta intern rekrytering. Däremot i 

högkonjunktur extern rekrytering anses bättre. Traineeprogram i min undersökning 

startade år 2009 med anledning av den lågkonjunktur Sverige hade. Min tolkning är att i 

lågkonjunktur traineeprogram kan vara en lösning att förbättra anställdas kompetens. Som 

jag anser det traineeprogram är ett bra verktyg för rekrytering av framtida medarbetare 

samt en bra väg för deltagarna att komma in i företaget och skapa kontakter. Med praktisk 

kunskap i bagaget kan traineeanställda bli mer aktiva på arbetsmarknaden efter 

programmets slut.  

 

5.2 Introduktion 

 

Dessler (2005) anser att syftet med introduktion är att underlätta övergången till nya 

arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny arbetsmiljö. Han menar att genom introduktion 

ska nya anställda få den grundläggande information som behovs för att snabbt komma till 

arbete. Granberg (2011) anser vid internt eller externt rekrytering ska alla nya medarbetare 

integreras väl och komma in i det nya jobbet genom en introduktion av arbetsuppgifterna 

och arbetsplatsen.  

Min undersökning visar att Sandvik bemöter och introducerar sina traineer på ett bra sätt 

genom ett introduktionsprogram som syftar till att ge traineeanställda den grundläggande 

information som behövs för att klara av arbetsuppgifterna. Detta tolkar jag som att syftet 

med introduktionen är att understödja för nyanställda att snabbt lära sig arbetet från 

grunden, skapa kontakter samt bli bekanta med arbetsplatsen.  

Vidare visar undersökningen att via introduktion får nyanställda relevanta och intressanta 

arbetsuppgifter. Genom introduktionen får dem goda utvecklingsmöjligheter via det 

nätverk som skapas under utbildningen. De får bekanta sig med olika delar av företaget 

samt genomförare olika arbetsuppgifter. I denna aspekt traineeprogram är till fördel för 

företag för att när traineeanställda får någon form av anställning efter programmet då inte 

behövs något introduktionsprogram och på så viss minskas rekryteringskostnader. 

Min tolkning är att genom introduktionen får traineeanställda:  

 En bred kunskap om företagsverksamhet, arbetsuppgifter, arbetsmetoder samt 

formella och informella grupper  

 Under introduktionen får traineeanställda värdefulla kontakter både inom och 

utanför företaget, något som traineerna har stor nytta av efter traineeprogrammets 

slut 
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 Under introduktionen byggs nätverk mellan traineeanställda, de övriga deltagarna 

samt anställda inom koncern. 

Utöver introduktion har traineeanställda tillgång till egen handledare. Handledare är en 

person med bred erfarenhet inom yrket som stödjer traineeanställda under traineeperioden. 

En viktig uppgift för handledaren är att vägleda traineeanställda under hela utbildningen.   

Jag anser att tillgång till egen handledare och introduktionen som traineeanställda får, 

enligt Dessler, underlättar övergången till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater, ny 

arbetsmiljö samt gör lättare för traineeanställda att upptäcka formella och informella 

grupper som finns.  

 

5.3 Kompetensförsörjning 

 

Kompetensförsörjning enligt Granberg (2011) är åtgärder och insatser som går ut på att 

tillfredsställa företagets behov av kompetent arbetskraft. Han menar att det finns två 

aspekter inom kompetensförsörjning dvs. kvantitativ och kvalitativ.  

Undersökningen visar att traineeprogram är en kombination av teori och praktik som 

syftar till att stödja kompetensförsörjning på sikt inom olika arbetsområden. Teori delen 

ger en bred kunskap över arbetsuppgifter däremot praktik delen är genomförande av 

arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Traineeanställda anställs på en bestämd tid och en 

bestämd geografisk placering. Programmet ger företag möjlighet att nå ut till framtida 

medarbetare samt är en möjlighet att kunna prova på personer utifrån.  

Granberg, (2011) anser att företag ska behålla och attrahera antal personer som har rätt 

kompetens samt minska beroende av extern personal. Utifrån empiri materialet anser jag 

att det finns två anledningar att Sandviks traineeprogram har stött kompetensförsörjning 

på sikt inom olika arbetsområden. För det första har Sandvik lyckats att behålla 37 

procent av de som gick ut traineeprogrammet inom kärnområden i form av vikariat, 

projektanställning och fastanställning. För det andra de som inte fick någon form av 

anställning direkt efter traineeprogrammet är intresserade att söka sig tillbaka till 

företaget efter studier.  

Min tolkning är att nyckeln till utveckling för företag är god kompetensförsörjning. 

Tillgång till kompetent arbetskraft och kvaliteten i utbildningssystemet är förutsättningar 

för att företag ska fortsätta att utvecklas.  

 

5.4 Formell utbildning 

 

Wehrmeyer & Chenoweth (2006) anser att utbildning är den mest effektiva metoden för 

att uppnå utveckling av anställda, ett sätt att rätta till brister i arbetet samt ett verktyg som 
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stödjer kompetens hos personalen. Collin (2007) anser att de flesta företag investerar 80 

procent av sin utbildningsbudget i formell utbildning där lite av lärande äger rum medan 

90 procent av lärande sker genom praktik eller informell lärande.  

Undersökningen visar att den formella delen av utbildningen inte stämmer överens med 

arbetsuppgifter som traineeanställda genomför på arbetsplatsen vilken är en bekräftelse på 

Collins påstående att det mesta av lärande sker genom informell lärande och på 

arbetsplatsen. Studien indikerar att det finns brister i den formella delen av utbildningen.  

Respondenterna väcker förslag om att teori ska vara relevant till arbetsuppgifter samt 

kopplas mot arbetsplatsen. Detta tolkar jag som att kompetensutveckling sker när formell 

utbildning kombineras med informellt lärande samt när nya kunskaper och färdigheter 

tillämpas i arbetet.   

Utifrån detta anser jag för att traineeprogram vara till fördel till rekrytering bör det mesta 

av lärande äga rum på arbetsplatsen samt den teoretiska delen ska väljas efter 

arbetsuppgifter.  

Som jag anser det bästa med traineeprogram är att traineeanställda lär sig arbetsuppgifter 

medan de producerar och bidrar till verksamheten vilken gör att företag har avkastning på 

utbildningskostnader omedelbart. Resultatet som traineeprogram åstadkommer är ökning i 

kapacitet och förbättrad arbetsinsats vilken visar sig tidig när traineeanställda lär sig 

genom att utföra arbetsuppgifterna inom företaget (Wehrmeyer & Chenoweth, 2006). 
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5.5 Lärande i organisationen  

 

Lärande i organisation är enligt Prugsamatz (2010) ett fenomen som kan undersökas på tre 

nivåer, individ, grupp och organisation. Han menar att företag ska känna till dessa 

skillnader för att kunna bilda en kedja av lärande i organisationen.  

Studien visar att inom Sandviks kärnområden läggs stor vikt på individer. Studien 

indikerar att traineeanställda ska själva ta initiativ för att klara av arbetsuppgifterna. 

Största förväntning som handledarna har på traineeanställda är att de ska bidra till 

verksamheten för att nå sitt mål.  

Undersökningen tyder på att traineeanställda som rekryteras till programmet ska ha rätt 

attityd och rätt inställning. De ska själva ta ansvar för att lära sig saker och bidra till 

verksamheten. Min tolkning är att individens vilja dvs. viljan att utvecklas både personligt 

och karriärmässigt spelar stor roll i lärande i organisationen. För att lyckas med lärande i 

organisation är det viktigt att kunna ta lärdom av medarbetarna samtidigt bidra med idéer 

och nytänkande.  

Däremot i empirin kom jag till inget svar om hur grupp och organisation bidrar till lärande 

i organisationen.  

Granberg, (2011) anser att företagskultur är en aspekt som spelar en viktig roll i lärande i 

organisation. Studien tyder på att traineeanställda tas emot och behandlas som vanliga 

anställda. De får lika lång introduktion och handledning som ordinarie anställda. 

Introduktion för traineeanställda är till och med bättre än den för de ordinarie anställda 

med anledning att de får prova på olika arbetsuppgifter och olika arbetsområden. Företaget 

i undersökningen tillåter traineeanställda att delta i avdelningsmöten samt föra ett samtal 

med kunder. Som jag ser det majoriteten av traineeanställda vill arbeta kvar inom det 

affärsområde där de haft sitt uppdrag eller söka sig tillbaka efter högskolestudier. Detta 

indikerar på att det finns en positiv företagskultur inom Sandviks kärnområden.  

Jag tolkar detta som att skapa en bra företagskultur är positivt för företag som ger 

motivation, trygghet och trivsel, vilket gynnar avkastning och produktiviteten.  

 

5.6 Individens motivation  

 

Motivation är enligt Hein (2012)  motiven man har för att reagera eller bete sig på ett visst 

sätt och delas i inre och yttre motivation. Inre motivation skapas av individen själv och 

anknyter till en önskan om att prestera eller utvecklas. Däremot yttre motivation är när en 

handling genomförs för att få en extern belöning t.ex. pengar.  

Undersökningen visar att traineeanställda är mycket motiverade, öppna och de gör bra 

ifrån sig. De är medvetna att det finns möjlighet att arbeta kvar efter programmets slut om 

dem gör bra ifrån sig.  
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Motiven som ligger bakom traineeanställdas motivation är både ekonomiska och icke 

ekonomiska. Empirin tyder på att de flesta har valt att gå Sandviks traineeprogram på 

grund av programmets förmåner. Sandviks traineeprogram erbjuder sina traineer både 

ekonomiska och icke ekonomiska fördelar för att motivera de under utbildningen. 

Förmåner som traineeprogrammet erbjuder för att motivera deltagarna under programmet 

är följande: 

 Lönenivån för traineeanställda motsvarar 60 procent av ingångslön för vanlig 

tillsvidareanställd. Programmet ger även möjlighet till praktikarbete utomlands 

 Kurserna som traineeanställda läser på Högskolan i Gävle ger högskolebehörighet 

vilken underlättar för traineeanställda att utbilda sig vidare inom högskolor eller 

universitet om de inte får anställning direkt efter programmet 

 Programmet ger traineeanställda möjlighet att försätta vidare inom företag efter 

programmets slut 

 Via traineeprogrammet får traineeanställda arbetslivs erfarenhet och värdefulla 

kontakter vilken kan underlätta för dem att komma in i arbetslivet 

Chiaburu & Tekleab (2005) anser att för att utbildningsprogram ska vara effektiv bör 

deltagarna tro att programmet leder till värdefulla resultat. Han menar att motivation att 

lära sig är ett viktigt faktum för utbildningseffektivitet. 

Jag anser att traineeprogram har effekter för traineeanställda och för företag. 

Utbildningseffekter för traineeanställda är kompetensutveckling och arbetslivserfarenhet. 

Utbildningseffekter för företag är antalet traineeanställda som får någon form av 

anställning efter programmets slut samt kompetensförsörjning inom olika områden.  

Chiaburu & Tekleab (2005) resonerar att motiverade elever ser utbildningen som ett sätt 

att få framtida fördelar. Studien visar att av 13 traineeanställda som tillfrågades 11 

personer vill arbeta kvar i företaget eller söka sig tillbaka efter högskolestudier vilken 

stämmer överens med Chiaburu & Tekleabs teori. Min tolkning är att genom 

traineeprogram företag får möjlighet att locka till sig motiverade elever, förbättra deras 

kompetens och göra de till potentiella framtida medarbetare.  

 

5.7 Traineeprogram och kompetensförsörjning  

 

Kompetensförsörjning enligt Granberg (2011) är åtgärder som syftar till att tillgodose 

företagets behöv av arbetskraft. Han menar att insatser ska ge anställda möjlighet att 

utveckla sina kunskaper och färdigheter. 

Undersökningen visar att en av insatserna som Sandvik använder sig utav är Sandviks 

traineeprogram som går ut på att stödja kompetensförsörjningen på sikt inom Sandviks 

kärnkompetensområden. Jag anser för att företag ska lyckas med kompetensförsörjning 
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utbildningsprogram ska ligga i fokus. Genom traineeprogram kombineras traineernas 

kompetens med företagets behov för att traineerna ska finna rätt plats i organisationen.  

Enligt Granberg (2011) ska varje företag ha en tydlig bild av vilken kompetens som 

behövs i framtiden därför krävs klara målsättningar för att behålla och attrahera antal 

personer som har rätt utbildning samt minska behovet av extern rekrytering. 

Studien visar att inom kärnområden har man lyckats att behålla 37 procent med rätt 

kompetens i form av fastanställning, projektanställning och vikariat. Det kan konstateras 

att alla som går traineeprogrammet anställs inte utan rekryteringen sker efter behov. Jag 

anser för att företag ska kunna minska beroende av extern personal, utveckla personalens 

kompetens samt för att vara till fördel för rekrytering ett traineeprogram ska ligga i fokus 

vilken stämmer överens med Granbergs teori.  

Studien visar att traineeanställda inte har bättre kompetens än de som anställs via den 

traditionella vägen. Anledningen är att de flesta som rekryteras till Sandviks 

traineeprogram är gymnasieelever från Göranssonska Skolan utan arbetslivserfarenhet och 

de som anställs utifrån har ofta högskolestudier och arbetslivserfarenhet. Däremot anser 

jag att via traineeprogrammet får traineeanställda ett försprång, de är inkörda i systemet, 

de har fått möjligheten att lära känna företaget och skapa nätverk och integrera sig i 

företaget. Enligt min uppfattning detta är det största fördelen med traineeprogrammet som 

gör att rekrytering sker mest internt och behovet av extern rekrytering minskar. Detta leder 

till att rätt person anställs på rätt plats.  
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel presenteras slutsatserna av studien och jag svarar på forskningsfrågorna.  

Jag avslutar kapitlet med mina reflektioner över studien samt förslag till vidare studie.  

 

6.1 Vad kan ett traineeprogram bidra till?  

 

I empirin presenterades två enkätundersökningar där det kom fram att 23 av 39 före detta 

traineeanställda studerar vidare på högskolor/universitet. De övriga har efter trainee 

programmet tagit diverse anställningar eller är arbetssökande. Det är inte många som 

direkt efter traineeprogrammet arbetar kvar inom företag.  

Studien visat att syfte med traineeprogram är inte bara kompetensförsörjning på kort sikt 

utan också att kommunicera en bra bild av företag till akademiska världen i och med att 

många traineer går vidare till högskola/universitet. Det är viktigt för företagets existens att 

synas utåt och förmedla positiva symbolvärden. Vidare visar företag på det här sättet att 

företaget tar ansvar och legitimerar sig med sociala värderingar.  

Undersökningen visar att 12 traineeanställda har en fastanställning eller vikariat på 

Sandvik samt en kraftig nedgång på efterfrågan på traineeanställda och deras kompetens 

inom kärnområden år 2012. Varför har efterfrågan sjunkit? Är det miss mach mellan 

traineeanställdas kompetens och företagets behov som är orsaken till nedgången? Eller 

kanske organisationer har inga svårigheter att ta in kompetent personal utifrån.  

Hur gärna ett företag vill ta socialt ansvar och förmedla en positiv bild av sig själv så 

måste de ekonomiska konsekvenserna balanseras av nyttan. Studien visar att 

traineeprogrammet kräver betydligt mera resurser än beräknat.  

Studien visar att traineeprogram är inte bara till fördel för företag utan programmet har 

också fördelar för traineeanställda. Anledningen är att traineeanställning är i likhet med 

vidare anställning. Traineeanställda får både förmåner och arbetslivserfarenhet. 

Programmet ger deltagarna möjlighet att bygga nätverk samt anknyta värdefulla kontakter 

för fortsatt utveckling inom företaget samt fördjupa sig inom oilka intresseområden.  

Via traineeprogram sker rekrytering, introduktion och kompetensutveckling. 

Traineeprogrammets bidrag till organisation: 

 Processen är mindre kostsam i jämförelse med vanlig rekrytering, traineeanställa 

producerar medan de lär sig 

  Företagets behov av extern rekrytering minskar  

 Via traineeprogrammet expanderas företagets kontaktnät med omvärlden  
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 Via traineeprogram företag strategisk rekryterar sina nya medarbetare samt 

förbättrar deras kompetens 

 Via traineeprogram säkerställs och möjliggörs utveckling av framtid medarbetare 

 Sannolikheten att anställda rätt person på rätt plats ökar 

Det kan konstateras att ur rekryteringssynpunkt om en individ som genomgått 

traineeprogrammet skulle lämna företaget är en förlust av resurser för företaget. Jag anser 

att rekrytering till traineeprogrammet ska ske efter företagets behov av personal samt 

företag ska behålla alla som genomgått programmet. 

 

6.2 Bistår traineeprogram till kompetensutveckling? 

 

Studien visar att syftet med traineeprogrammet är inte bara kompetensförsörjning utan det 

finns ett antal mål med programmet såsom: 

 Traineeprogrammet ger deltagarna en unik start på karriären samt möjlighet att 

utvecklas till en nyckelperson i organisationen 

 

 Under traineeperioden skapas värdefulla kontakter både inom och utanför 

organisationen något som traineer har nytta av efter traineeperiodens slut 

 

Studien tyder på att genom traineeprogram deltagarnas kompetens ökar för att de får prova 

på olika arbetsuppgifter inom olika arbetsområden. Genom traineeprogram 

traineeanställda får erfarenheter från oilka områden samt ökar deras tekniska och praktiska 

kompetens vilket anses betydelsefull för framtida arbete. Med praktisk erfarenhet blir 

traineer mer aktiva på arbetsmarknaden efter programmets slut.  

Efter programmet har traineeanställda en ökad tilltro på sina egna kapaciteter vilken visar 

sig i antalet som söker sig till högskola/universitet. Undersökningen visar att programmet 

fungerar som ett sätt att traineeanställda förverkligar sina idéer samt möjlighet för 

karriärutveckling.  

Det kan konstateras att ett fungerande utbildningsprogram samt tillgång till rätt arbetskraft 

med rätt kompetens är avgörande för organisationens tillväxt. Traineeprogram utgår från 

företagets kompetensbehov och attraherar, rekryterar samt behåller framtida medarbetare.  

 

 

 

 



 43 

6.3 Sammanfattning av slutsats 

 

1. Vad kan ett traineeprogram bidra till? 

 

 

 

 

2. Bidrar traineeprogram till kompetensutveckling? 

  

För organisation För traineeanställda  

1. Programmet stödjer 

kompetensförsörjning inom olika 

arbetsområden 

 

2. Programmet utgår från företagets 

kompetensbehov och attraherar, 

rekryterar samt behåller framtida 

medarbetare 

1. Genom traineeprogram ökar traineeanställdas 

tekniska och praktiska kompetens 

 

 

 

 

 

 

För organisation För traineeanställda 

1. Processen är mindre kostsam för företag 

för att traineeanställda producerar medan de 

lär sig    

    

2. Företagets kontaktnät med omvärlden 

expanderas    

    

3. Behovet av extern rekrytering minskar  

   

    

4. Rätt person anställs på rätt plats   

  

    

5. Via traineeprogram kommuniceras  en bra 

bild av företag i akademi världen   

  

    

6. Programmet fungerar som en 

rekryteringsbas för företag    

1. Programmet ger deltagarna möjlighet att 

bygga nätverk samt anknyta värdefulla 

kontakter 

 

2. Via programmet utvecklas 

traineeanställdas kompetens 

 

3. Med praktisk kunskap kan traineeanställda 

bli mer aktiva på arbetsmarknaden 

 

4. Via programmet får traineeanställda 

utvecklingsmöjligheter 

 

5. Programmet fungerar som en vägledning 

för traineeanställda 
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6.4 Studiens bidrag 

 

Studien uppmärksammar att det blir viktigare för företag att använda sig av 

traineeprogram för att rekrytera sina framtida medarbetare.  Studien lyfter fram fördelar 

med traineeprogram som företag kan ha nytta av vid rekrytering.  Studien uppmärksammar 

att genom programmet får deltagarna värdefulla kontakter med näringslivet. I teorin bidrar 

studien till att för att utbildningsprogram bidra till kompetensutveckling måste teori 

stämma överens med arbetsuppgifter som utförs på arbetsplatsen. Med denna studie får 

allmänheten en bättre förståelse för traineeprogram som kan leda till någon form av 

anställning, skapa kontakter samt förbättra kunskap hos deltagarna. Studiens teoretiska 

bidrag är att jag har studerat ett utbildningsprogram som ett internationellt företag 

använder sig utav och som visar att det måste finnas en koppling mellan teoretiska delen 

av utbildningen och arbetsuppgifter som utförs på arbetsplatsen.  

6.5 Reflektion över mitt arbete och förslag till vidare studier 

 

I det här arbetet som är en fallstudie av Sandviks traineeprogram har jag använt mig av 

kvalitativ metod där jag genomfört ostrukturerade intervjuer. Jag anser att kvalitativ metod 

har varit den bästa metoden att få fram empirin. Ostrukturerade intervjuer gav mig 

möjlighet att få med respondenternas åsikter samt möjlighet till följdfrågor, något jag inte 

skulle ha fått med enkät eller surveyundersökning. I intervju får jag möjlighet att tolka 

respondenternas svar vilken var inte möjligt med enkätundersökning. Arbetet är ett 

uppdrag av Sandvik därför handledarna och traineeanställda visade ett stort engagemang 

och intresse för studien.  

Något som saknas i mitt arbete är intervju med Helene Marsi, chef för Sandviks 

traineeprogram, som skulle ge ytterligare förståelse i Sandviks traineeprogram.  

Studien har varit lärorik och intresseväckande att ta reda på vikten av Sandviks 

traineeprogram. I intervju med handledarna och traineeanställda på Sandvik kom det fram 

att Sandvik förväntar sig att traineeanställda som har lämnat företaget ska marknadsföra 

Sandvik samt kommer att söka sig tillbaka till företaget efter studier. Det kan vara tänkvärt 

att studera vidare Sandviks traineeprogram i detta perspektiv. Att rikta studie mot före 

detta traineeanställda för att undersöka om de har marknadsfört Sandvik samt om de har 

sökt sig tillbaka till företaget. 

Med tanke på att jag endast har studerat Sandviks traineeprogram, resultatet från studien 

inte kan generaliseras till hela branschen. Förhoppningen är att resultatet från min 

undersökning ska komma till användning för andra företag med tanke på att Sandvik är ett 

stort internationellt företag.  
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Bilagor: 

 

 Bilaga1: Intervjufrågor till handledare på Sandvik 

 
 

1: Anser ni att Sandvik behöver ett traineeprogram? Motivera gärna ditt 

svar? 
 

 

2: Har traineeanställda bättre kompetens än de som anställs via den 

traditionella vägen? 
 

 

3. Behöver det någon introduktion för de som har gått 

traineeprogrammet? Är det i så fall kortare än för de som anställs via den 

traditionella vägen? 
 
 

 

4: Känner ni att de som gått traineeprogrammet har bättre förståelse för 

företaget? 
 

 

5: Hur motiverade är traineeanställda? Är de mer motiverade än vanliga 

anställda? 
 

 

6: Matchar den utbildning traineeanställda får på Högskolan i Gävle de 

arbetsuppgifter de utför via anställning? 
 
 

 

7: Tror ni att traineeprogrammet ger ett större engagemang hos de 

anställda efter programmets slut? 
 
 
 
 

Bilaga 2: Intervjufrågor till traineeanställda 

 
 
1) Varför valde du att gå traineeprogrammet? 

 

2) Vad har du valt/kommer att vidareutbilda dig inom? 
 
3) Har du valt/väljer dessa studier för att sedan söka dig tillbaka till 

Sandvik? 
 
4) Känner du att din lojalitet gentemot Sandvik har blivit starkare efter 

traineeprogrammet? 
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5) Känner ni att traineeprogrammet gav er en bättre förståelse för 

företaget? motivera 
 

6) Har traineeprogrammet hjälpt dig vidare i din utveckling? 
 

7) Finns det något i traineeprogrammets upplägg som du saknar? 



 

Bilaga 3: Intervjuer med handledarna 

Ronnie Loinder, Konstruktionschef på Band i Sandvik. 
 

Sandvik behöver en plattform för att nå ut till framtida medarbetare. Om 

det är traineeprogrammet eller annan forum som gör att Sandvik sår frön 

ute i verkligheten som man kan plocka senare spelar ingen roll. Sandvik 

behöver få in föryngring och kompetent personal och för att uppnå detta så 

måste vi bjuda tillbaks utåt, men det spelar verkligen ingen roll om det 

är traineeprogrammet, tekniksprånget, Co-Op. Utbildning eller ett annat 

program. 
 

Det är svårt och få in en fot som ung och nyexaminerad. Anledningen att 

jag engagerade mig i Sandviks traineeprogram var att jag ville bidra till att 

få ut ett bra budskap utanför Sandvik. Sandvik är ett bra företag som 

erbjuder nyfikna och intresserade människor att komma hit och prova på. 

Målet med traineeprogrammet är inte att Sandvik ska få så mycket av det 

utan traineeanställda ska ha en väldigt givande och verklig vardag. 
 
Syftet med traineeprogrammet är att traineeanställda går vidare och 

fungerar som ambassadörer för Sandvik. Sandvik kommer att vinna på 

det i ett längre perspektiv. Vi kanske inte kan rekrytera alla 

traineeanställda men tack vare traineeprogrammet, de har haft en bra tid 

här och sprider sina bekantskaper. 
 
sedan när vi söker en vakans, en tjänst, så är det någon som har hört 

någonting om att där var ju faktiskt riktig bra företag, den här är 

förhoppningen. 
 

Jag tycker inte att traineeanställda har bättre kompetens än vanliga 

anställda men de har mycket längre försprång, de är inkörda i systemet 

och vet vilka vi är, vilket system jobbar vi i osv. det här är stora fördelen 

med traineeprogrammet. 
 
Det finns brister i den utbildning de traineeanställda läser på Högskolan i 

Gävle och dem borde förbättras. Jag tycker att samarbete mellan Sandvik 

och Högskolan i Gävle kan förbättra utbildningen. Introduktionen är lika 

lång för både traineeanställda och vanliga anställda och traineeanställda 

inte heller har bättre förståelse för företaget men traineeprogrammet ger ett 

större engagemang hos de anställda efter programmets slut. 

Traineeanställda är inte mer motiverade än vanliga anställda tvärtom 

vanliga anställda är mer på tå än vad än traineeanställd är, men jag tror att 

det är lättare för traineeanställda att integrera sig i företaget med tanke på 

deras nätverk som skapades under programmet. 

 

 

 



 

Intervju med Anette Anderung, verkstadschef på Kronverkstaden på 

Sandvik Mining 
 

Sandvik i någon form behöver ett traineeprogram, för att representerat 

Sandvik utanför på mässor, konferenser osv. då behöver man ett 

traineeprogram ofta för att få in personen. Programmet ger möjligheten 

att kunna prova på personen utifrån. 
 

 

Rent kompetensmässig traineeanställda inte är bättre än vanliga anställda 

men via traineeprogrammet får de möjligheten att lära känna företaget 

och skapa nätverk, den biten har de vanliga anställda inte med sig när de 

kommer in i företaget. 
 

 

Brister på högskoleutbildningen finns och de borde förbättras, vissa 

kurser på Högskolan i Gävle matchar arbetsuppgifter traineeanställda 

utför på Sandvik men man måste ha tur att hamna precis på den platsen 

som krävs exakt den kunskapen som man har läst på högskolan. 

Introduktionen är lika lång för båda traineeanställda och vanliga 

anställda men skillnaden är att för traineeanställda görs introduktionen i 

grupp i ställe för enskild. 
 

 

Traineeanställda få en jätte bra inblick via traineeprogrammet vilken gör 

att de har en bättre förståelse för företaget och den här är största fördelen 

med traineeprogrammet, Traineeprogrammet ger även ett större 

engagemang hos traineeanställda efter programmets slut för att de flesta av 

dem vill jobba kvar, de lär sig mycket om företaget och ser vilka 

möjligheter det finns, de som har varit här ett tag och sedan slutat, de har 

slutat för att de har hittat vad de vill plugga med. 
 

 

Traineeanställda är mer motiverade än vanliga anställda. De är väldig 

Öppna och nyfikna och vill ta till sig informationen. De har även lättare 

att integrera sig i företaget, de har lätt att komma igång med arbetet för att 

de har fått det här nätverket. 
 

Största förväntningen som handledarna har på traineeanställda är det nog 

inställningen, att de ska vilja, så att det finns ett grundläggande krav, att de 

här personerna som vi tar in har rätt attityd och rätt inställning. Behovet för 

traineeprogrammet finns, programmet är en möjlighet att kunna använda 

de här personerna, ge dem introduktion och utveckla de och prova på dem. 



 

Intervju med Jonas Hofvenstam, 

LEAN coordinator, Sandvik materials Technology. 
 

 

Det är bra och ha ett traineeprogram, dels är det bra som en förlängning 

på utbildningen men också en möjlighet för traineeanställda att komma in 

och testa på olika uppgifter, programmet är ett koncept som kan ledda till 

jobb, arbetsgivaren kan se hur den här personen fungerar i rollen och det 

är ett bra underlag för anställning. Man kan jämföra det som exempel 

med sommarvikarie som jobbar under några veckor på sommar, fatta 

beslut om en sådan person ska få ett fast jobb eller inte, det inte lika lätt 

efter nio månader utvärdera en person om verkligen skött sitt jobb eller 

inte. 
 

 

Dels tjänar Sandvik att få in kompetent arbetskraft, dels används 

traineeanställda som en extra resurs när det är högtryck på 

organisationen och i förlängningen få en person som kan jobba hos oss. 

Med hjälp av traineeprogrammet minimeras riskerna att fel anställda. 
 

 

Traineeanställda har inte bättre kompetens än vanliga anställda. 
 
 

 

Man ska ha tur att hamna på områden man ha kunskap, vår 

traineeanställda hade läst logistik vid sidan av vilken matchade perfekt i 

vårt område. Det jag saknade som handledare, det var lite insyn i deras 

utbildning. De fick jobba med ett riktig case. 
 

 

Introduktion behövs det, jag satte in en introduktion som liknade 

introduktion för nyanställda. Skillnaden var att de fick möjligheten och 

prova på fler områden, hade de varit nyanställda hade man inriktat de 

direkt på den arbetsuppgift de skulle jobba med. När de kommer in senare 

som anställd då behövs inte en lång introduktion. 
 

 

Traineeanställda har en jätte bra förståelse för företaget än de som 

kommer utifrån, de har fått lära sig exakt vad vi jobbar med, de har pratat 

med kunder och suttit med på avdelningsmöte och se hur vi jobbar, se 

olika delar av företaget, de har varit med och löst dagliga problem, de har 

fått lära sig IT system vi jobba i. 

De fick lära känna gruppen, så självklart de har ett försprång. 
 

 

De flesta som varit här hade ett stort engagemang, de vill vara kvar, de 

tycker traineeanställningen roligt. 
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Traineeanställda är väldigt motiverade, de är motiverade att göra bra ifrån 

sig, de vet från början att om de gör bra ifrån sig då finns chansen att få en 

förlängning, de lär sig saker fort. Det har varit bra med inlärningen och 

komma i kap med de andra i avdelningen. 
 

 

Gör man bra ifrån sig och visa flera i företaget vad man är och vad man 

går för, snacket går ju ganska fort om man gör bra ifrån sig eller man 

slarvar. Skulle dyka ett jobb på företaget så skulle den här personen 

komma upp som ett alternativ. 

Förväntningar som vi har på traineeanställda är att de skulle bidra med 

någonting i gruppen, att gruppen inte behöver lida, de gav mycket mer än 

vad det kostade att träna upp dem. De själva ska ta initiativ för att lära sig 

saker. 
 

 

Intervju med Annika Hultqvist, Product Information Manager, på 

Coromant. 
 

 

Rent generellt är det bra och ha ett traineeprogram som är en bra väg för 

studenterna in i arbetslivet. 
 

 

De som kommer via traditionella vägen ofta har en erfarenhet, 

traineeanställda har inte så mycket arbetslivserfarenhet när de kommer 

in, traineeanställda har inte bättre kompetens än de vanliga anställda. 
 

 

De kurser som traineeanställda läser på högskolan i Gävle i vissa fall 

matchade de arbetsuppgifter de utför här men kurserna ska vara relevanta till 

arbetsuppgifterna.  

 
 

 

Vi körde en motsvarande introduktion för traineeanställda. Det positiva 

med introduktionen är att de kommer in i företaget snabbt. De ska få en 

riktig introduktion från början för att om man vill anställda de senare då har 

de den här biten med sig. 
 
 

 

Traineeanställda har bättre förståelse för företaget, mer motiverade och 

är mycket drivna, lättare att integrera sig i företaget, de får uppdrag och får 

träffa många delar av organisationen. 
 

 

Traineeanställda ska ha läst ett antal kurser som matchar de behov som 

finns, de ska ha läst grundläggande kurser. 
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Förväntningar som vi har på traineeanställda är inte vi på företagen anser att 

de är precis som de borde vara utan de ska anse sig själva som en vanlig 

anställd, de ska komma in med den inställningen att jag är anställd här. Att ta 

in en traineeanställd är liksom nyanställa en person, de ska få samma 

introduktion, de ska få möjligheten att få ett nätverk, innan man ger de 

uppdrag, det ta mycket tid och kraft av organisationen och det är därför 

intresset att ta in traineeanställda har minskat.



 

 


