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SAMMANFATTNING  
Ökade pensionsavgångar bland 40-talister och färre yrkesverksamma 70 – och 80 – talister 
medför att företagen tvingas konkurrera om arbetskraften. Traineeprogram utgör ett sätt för 
företagen att locka till sig unga, kompetenta medarbetare. Efter programmets slut hamnar 
traineerna ute i organisationen tillsammans med arbetstagare med en traditionell anställning. 
Vi är intresserade av att studera om det går att urskilja några skillnader mellan parterna och 
ovan fört resonemang har mynnat ut i följande problemformulering: Vilka skillnader går det 
att urskilja mellan traineeanställda och traditionellt anställda samt hur påverkar dessa 
karriären?

Syftet med studien har delats in i fyra mindre delsyften:  
� Kartlägga egenskaper som karaktäriserar traineer och traditionellt anställda. 
� Undersöka skillnader i förväntningar mellan traineer och traditionellt anställda.    
� Redogöra för arbetstagarnas drivkrafter i arbetslivet.  
� Påvisa eventuella skillnader i karriär – och löneutveckling mellan traineer och 

traditionellt anställda. 

Vi inledde studien med ett deduktivt angreppssätt och följde riktlinjerna för datainsamling 
vilket innebar att vi först konstruerade den teoretiska referensramen innan intervjuguiden 
utformades. Vi genomförde sammanlagt åtta semistrukturerade telefonintervjuer samt en 
semistrukturerad personlig intervju. I denna uppsats har vi nyttjat en hermeneutisk 
kunskapssyn samt valt att arbeta utifrån ett arbetstagarperspektiv eftersom vår avsikt är att 
studera vilka skillnader det går att urskilja mellan en person med en traineebakgrund i 
jämförelse med en person med en traditionell anställning. Efter några genomföra intervjuer 
samt i samband med analysarbetet, kompletterade vi teorikapitlet med motivations – och 
lojalitetsteorier. Vi har därmed gått från ett deduktivt synsätt till ett abduktivt angreppssättet.  
Den teoretiska referensramen bygger nu på teoretiska resonemang om kompetens, 
kompetensutveckling, motivation, lojalitet och det psykologiska kontraktet. Vi har valt en 
kvalitativ forskningsansats eftersom vi är intresserade av att tolka och förstå olikheterna.  

Resultatet av studien visar att traineedeltagarna utgörs av målmedvetna individer som är stark 
motiverade och har en stor drivkraft. Dessa egenskaper förvärvade personerna innan 
ansökningsfasen till skillnad från de traditionellt anställda som istället tenderar att bli mer 
motiverade i takt med att de exempelvis tilldelas nya arbetsuppgifter. Gällande förväntningar 
kunde skillnad bland annat urskiljas i samband med tilldelande av nya tjänster. Traditionellt 
anställda hade låga eller inga förväntningar alls, till skillnad från traineerna som hade klara 
och tydligt utarbetade förväntningar. Att få bidra med något unikt samt att få visa sig duktig 
är något som traditionellt anställda värdesätter medan traineer motiveras av arbetsuppgifter 
som bland annat bidrar till individuell utveckling. Studien visar att traineerna har en 
procentuellt högre utveckling på lönenivån än de traditionellt anställda. Traineerna har kunnat 
förvärva en högre löneutvecklingsnivå än de traditionellt anställda genom att byta 
arbetsuppgifter mer regelbundet. Traineeprogrammen har öppnat vägar för denna möjlighet, 
vilket resulterat i en god karriärsutveckling för traineedeltagarna.  
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1. Inledning
Det inledande avsnittet presenterar den bakgrund som ligger till grund för det problem som 
undersökningen behandlar. Vidare förs en diskussion om varför traineeprogram har vuxit 
fram och blivit populära bland unga akademiker. Resonemanget mynnar ut i uppsatsens 
problemformulering och syfte som sedermera kommer att prägla hela uppsatsarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Omvärlden förändras allt snabbare idag. Nya krav och förutsättningar fungerar som 
drivkrafter och tvingar samhället att anpassa sig till de rådande förhållandena. Under 1900 – 
talet har Sverige, såsom många andra länder, genomgått en omvandling från att vara ett 
industrisamhälle till att utvecklas till ett informations – och kunskapssamhälle. (Fürth, 
Holmberg, Larsson och Raaterova, 2002) Denna utveckling har underlättats av att det 
uppkommit nya möjligheter till att sprida information där telekommunikationens växande 
användningsområde, datorers uppkomst och utveckling samt en växande kunskapsbas, alla 
fungerat som pådrivande faktorer i utvecklingsprocessen (Lundblad, 2002). 

Även om råvaror och kapital tidigare ansågs vara de främsta och allra viktigaste 
produktionsfaktorerna har kunskap alltid nämnts som en del i produktionsprocessen. Med 
uppkomsten av det moderna samhället har kunskap blivit allt viktigare. (Lundblad, 2002) 
Drucker (1993) menar att kunskap tidigare ansågs vara något som existerade och endast 
fungerade som en privat vara, men att synen har förändrats. Numera fungerar kunskap som en 
offentlig vara. Kunskap är idag något som är möjligt att skapa och dela med sig av. Vidare 
anser Drucker att i den framväxande kunskapsbaserade ekonomin kommer kunskap att 
överglänsa de övriga produktionsfaktorerna och fungera som den mest meningsfulla resursen 
i produktionsprocessen.  

Abrahamsson (2002) skriver att fyra av fem svenskar idag arbetar på företag som i huvudsak 
säljer och producerar någon form av tjänst. Således kan sägas att Sverige har gått från att vara 
ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle och framtiden beskrivs enligt följande: 

”Sverige år 2025 är ett öppet samhälle med utåtriktade, nätverkande individer, i 
ständigt nya verksamheter i ständigt nya organisationsformer. Svenskarna är 

entreprenörer snarare än anställda, världsmedborgare mer än européer, 
producenter mer än konsumenter. De lever i ett rörligare, rörigare liv, i ett 

samhälle som kännetecknas av den entusiasm som fanns i IT – branschen i slutet 
av 1990 – talet.” 

(Dahlbom: 2007, s.120) 

Schumpeter var den första som framhöll vikten av kunskap i produktionen (Cooke & 
Leydesdorff, 2006). Den ökade betydelsen av kunskap har placerat individen, som innehar 
kunnandet, allt mer i fokus. Företag investerar i större utsträckning kapital i den enskilde 
medarbetaren för att öka individens lärdom och kompetens. Vanligtvis fokuserar företag på 
att öka värdet på humankapitalet genom personal – och kompetensutveckling. Det kapital som 
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företag investerar i enskilda individer kan vara svårt att ersätta och en rutinerad och erfaren 
medarbetare besitter vanligtvis en större kunskap och kompetens än en mindre erfaren 
medarbetare. Av denna anledning önskar företag att nyttja det existerande kunnandet under en 
lång tidsperiod. (Schön, 2000) 

I det nya kunskapssamhället kan innehavet av rätt kunskap vara skillnaden mellan om ett 
företag uppfattas som stabilt och konkurrenskraftigt bland övriga aktörer. (SOU 1998:77). 
Förutom att besitta delar av denna kunskap kräver många arbetsgivare idag att arbetstagaren 
ska vara flexibel och ständigt mottaglig för nya kvalifikations – och kompetenskrav. Det 
krävs ett samspel mellan utbildning och arbetsmarknad för att organisationerna i 
tjänstesamhälle ska kunna tillgodose konsumenternas krav på ständigt nya och förbättrade 
produkter (Abrahamsson, 2005).  

Sammanfattningsvis kan sägas att organisationer hela tiden behöver utveckla kompetens hos 
sina medarbetare för att kunna möta morgondagens krav. Då arbetsuppgifterna blir allt mer 
löst utfärdade ställs högre krav på medarbetarna själva att upptäcka och identifiera effektivare 
arbetsprocesser (Ellström, 1996).  

1.2 Problemdiskussion 
Utvecklingen under det senaste århundradet har resulterat i en snabb samhällsförändring, där 
den förbättrade informationsteknologin haft en central roll. Barn och ungdomar som växer 
upp idag har uppfostrats i ett kunskaps – och informationssamhälle som många menar speglar 
ett individualiserat tankesätt där individen har en utökad möjlighet att förverkliga sina egna 
mål och drömmar (Fürth et al. 2002).  

I Sverige har det under en längre tidsperiod diskuterats huruvida arbetsmarknaden ska hantera 
den åldrande befolkningen. Det är ett känt faktum att merparten av de personer som är 
sysselsatta i arbetslivet är 40 – talister som inom en kort framtid kommer att lämna 
arbetsmarknaden. (Ohlsson & Broomé, 2002) Vidare föds det idag allt färre barn vilket 
ytterligare förvärrar det faktum att det kan komma att uppstå en arbetskraftsbrist. 
Arbetsmarknaden tvingas beakta dessa faktorer och vidta åtgärder för att kunna knyta 
kompetent arbetskraft till sin organisation. Den kompetensen försöker företagen att finna 
bland den yngre arbetskraften.  

Det är en tuff utmaning för de ansvariga att finna metoder och lösningar som gör det möjligt 
för organisationerna att behålla den unga generationens medarbetare (Fürth et al. 2002). 
Taylor (2006) anser att arbetsmarknaden står inför en stor utmaning eftersom den yngre 
generationen är mindre lojala gentemot arbetsgivaren då de främst prioriterar utmaningar och 
löner. Till skillnad från 40 – talisterna som främst fokuserar på arbetsmiljö och olika 
personalförmåner som erbjuds internt inom företaget, fokuserar 70 – och 80 – talisterna 
främst på den personliga utvecklingen.  
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Fürth et al. (2002) påpekar den skillnad som existerar mellan 40 – samt 70 – och 80 – 
talisterna. Han menar på att samhället utvecklats och att den svenska modellen1 med 
folkhemmet i centrum har ersatts av ett individuellt nätverksorienterat samhälle. Den 
förändring som författarna pekar på har också påverkat generationers uppfattningar och syn 
på arbete. Medan 40 – talisterna präglas av värderingar som främst berör solidaritet, 
internationalism och jämlikhet kännetecknas 70 – och 80 – talisterna som självständiga 
individer som har starka och tydliga värderingar gällande ökad flexibilitet, individualism och 
möjligheter. Samma typ av resonemang för Taylor (2006) som hävdar att arbetare i åldern 
mellan 55 och 65 år i genomsnitt arbetar tre gånger länge på samma arbetsplats i jämförelse 
med de yngre kollegorna.  

70 – och 80 – talisterna ställer högre krav och i samband med 40 – talisterna pension kommer 
den yngre generationen att dominera arbetsmarknaden. Företagen tvingas därför arbeta fram 
olika verktyg för att tillgodose den yngre generationens högt ställda krav. Dessa krav 
innefattar bland annat intressanta och utmanande arbetsuppgifter (Granberg 2004). En metod 
för att uppfylla de högt ställda kraven är att erbjuda utbildning genom kompetensutveckling 
som inom vissa organisationer kan ses som företagets viktigaste process (Anttila 2001; 
Granberg, O. & Ohlsson, J. 2004). Examensjobb, interships, praktikperioder och vikariat är 
exempel på utbildningsmöjligheter som företag lockar studenter med som befinner sig i slutet 
av utbildningen. Ett annat verktyg som företag använder sig av för att knyta kompetenta 
akademiker till sig är att erbjuda traineetjänster. Utbildningen pågår vanligtvis mellan 12 till 
24 månader och kan beskrivas som en form av företagsintern lärlingsutbildning (Granberg 
2006). 

Under de senaste åren har antalet traineeprogram samt antalet antagna personer till 
traineetjänster ökat markant. I tidningsartiklar och reportage framkommer det tydligt att 
bredden på branschorganisationer som erbjuder traineeprogram har vuxit. Fürth et al. (2002) 
menar på att de mest centrala grundpelarna som arbetsgivarna måste erbjuda arbetstagarna är 
engagemang och trygghet. Med detta avses ett intresseväckande och meningsfullt arbete, god 
gemenskap, anställningstrygghet samt en välutvecklad arbetsmiljö. Många företags 
traineeprogram uppfyller dessa krav och företagen rekryterar i allt större utsträckning 
morgondagens arbetskraft via de utarbetade programmen. Traineeprogram anses vara ett bra 
alternativ när unga akademiker ska starta sina yrkeskarriärer eftersom de tidigt får en bra 
överblick över organisationens samtliga delar. 

Granberg (2006) hävdar att traineeutbildningen inte bara har vuxit fram genom de ökade 
kraven från den yngre generationen utan företagen vill också ha kompetenta ledare och 
specialister inom sin organisation. Vidare hävdar samma författare att det är en förklaring till 
varför antalet traineeprogram har ökat de senaste åren samtidigt som fler och fler 

                                                 
1 Modellen implementerades 1938 och redogjorde för hur ekonomin och samhället skulle utformas i Sverige. 
Statens roll var att fungera som resursfördelare samt sträva efter en jämnare inkomstfördelning. Att sträva efter 
en stark offentlig sektor samt för ett etablerat välfärdssamhälle var två andra ansvarsområden för den svenska 
staten.   
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branschorganisationer utvecklar traineeprogram eftersom de upptäcker att detta lockar och 
intresserar studenterna.  

Det har tidigare gjorts studier som genomförts på ett specifikt företag och som undersökt 
traineeprogrammens konkurrensfördelar samt hur relationen mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren påverkas av deltagande i programmen. Många företag marknadsför dessutom 
traineetjänster som en genväg till toppen inom företagets hierarkiska organisation. I samband 
med att traineeprogrammen ökade i popularitet bland unga akademiker startades en webbplats 
där företag kan registrera och presentera traineeprogram. (traineeguiden.se) Eftersom antalet 
program växer innebär det att fler och fler arbetsplatser har traineer i sin organisation och 
efter programmets slut ska de beblandas i den dagliga verksamheten tillsammans med 
traditionellt anställda. Eftersom vi inte har funnit några undersökningar som jämför traineer 
med traditionellt anställda anser vi det relevant att undersöka. Vi ställer oss därför frågande 
till om det går att finna någon skillnad mellan en traditionellt anställd arbetstagare och en som 
deltagit i ett traineeprogram. Vi anser att det är av intresse för såväl arbetsgivare som trainee 
att få möjlighet till att ta del av en sådan studie. Utifrån ovanstående resonemang har vi 
kommit fram till följande problemformulering och syfte.

1.3 Problemformulering 
Vilka skillnader går det att urskilja mellan traineeanställda och traditionellt anställda samt hur 
påverkar dessa karriären? 

 

1.4 Syfte 
Vi har valt att dela upp syftet i fyra delsyften: 

� Kartlägga egenskaper som karaktäriserar traineer och traditionellt anställda. 

� Undersöka skillnader i förväntningar mellan traineer och traditionellt anställda.    

� Redogöra för arbetstagarnas drivkrafter i arbetslivet.  

� Påvisa eventuella skillnader i karriär – och löneutveckling mellan traineer och 
traditionellt anställda. 

 

1.5 Begreppsdefinitioner  
Traditionellt anställda – Avser alla personer som har en tillsvidareanställning eller en 
tidsbegränsad anställning hos sin arbetsgivare och där befattningen kan förekomma i alla 
former av anställningar med undantag av en traineetjänst.    
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1.6 Disposition 
Uppsatsens resterande kapitel kommer att delas in enligt följande:  

~TEORETISK METOD~ 
I detta avsnitt kommer läsaren att introduceras till varför vi har valt detta ämnesområde samt 
vilken förförståelse som vi som författare har haft innan uppsatsarbetet startade. Vi kommer 
även att redogöra för studiens kunskapssyn och angreppssätt. Vi avlutar kapitlet med en 
beskrivning om hur vi har gått tillväga vid litteratursökningen samt hur vi kritiskt har granskat 
denna.   

~TEORETISK REFERENSRAM~ 
I teoriavsnittet kommer vi att redogöra för den teori som vi finner relevant för studien. Vi har 
främst valt att fokusera på teoretisk litteratur som motivation, kompetens, psykologiska 
kontrakt, strategier och lojalitet.  

~PRAKTISK METOD~ 
Intentionen med det fjärde kapitlet är att förklara hur vi praktiskt har gått tillväga för att kunna 
presentera empirikapitlet. Vi kommer att göra en kortare redogörelse över val av 
respondenter, hur vi gick tillväga när vi konstruerade intervjuguiden samt eventuella bortfall 
vid studiens genomförande.  

~EMPIRI & ANALYS~ 
I empiri – och analysavsnitt kommer läsaren att få ta del av det insamlade studiematerialet 
som vi ämnar koppla samman med den teori som vi finner relevant för studiens 
genomförande.   

~SLUTSATSER~ 
Utifrån det syfte och den problemformulering som vi inledningsvis formulerade avser vi att 
för läsaren presentera de slutsatser vi kommit fram till baserat på undersökningens 
genomförande. Vi kommer också att lägga fram förslag på vidare forskning inom området.  

~SANNINGSKRITERIER~ 
I uppsatsens avslutande kapitel kommer en diskussion beträffande studiens relevans och 
tillförlitlighet att undersökas. 
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TTEEOORREETTIISSKK MMEETTOODD

II ddeett aannddrraa kkaappiittlleett kkoommmmeerr vvii aatttt iinnttrroodduucceerraa lläässaarreenn fföörr nnååggrraa rreelleevvaannttaa bbeeggrreepppp.. VVii
hhaarr fföörr aavvssiikktt aatttt rreeddooggöörraa fföörr ddee uuttggåånnggssppuunnkktteerr vvii hhaafftt ii ssaammbbaanndd mmeedd uuppppssaattssaarrbbeetteett..
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fföörrssttååeellssee fföörr fföörrkkuunnsskkaappeerr,, kkuunnsskkaappssssyynn oocchh aannggrreeppppssssäätttt..



Traineeprogram – din väg till framgång 
 

                         12 (96)   

2. Teoretisk metod 
Syftet med detta avsnitt är att läsaren ska få en inblick i hur författarna har gått tillväga i sin 
undersökning. Vi förklarar för läsaren vårt val av ämnesområde och fortsätter därefter med 
att beskriva vilka förkunskapskrav vi har samt hur dessa kan ha påverkat studiens 
genomförande.  Vidare redogörs för vilket perspektiv och angreppssätt som studien baseras 
på samt tillvägagångssätt vid insamling av sekundärt datamaterial. Vi avslutar metodkapitel 
med att kritiskt granska de källor vi använt oss av. 

2.1 Ämnesval 
Numera är det vanligt förekommande med reportage om nyutexaminerade studenter från 
landets högskolor och universitet som ska påbörja traineeprogram eller redan deltagit i ett. 
Som nyutexaminerad akademiker ses traineetjänster som en snabb väg till en framgångsrik 
karriär (Civilekonomen 1/2009). Som ett led i detta har antalet utannonserade traineetjänster 
under de senaste åren ökat samtidigt som allt fler företag inom fler branschområden valt att 
utforma och erbjuda traineeprogram. Bland de företag som erbjuder traineeprogram varierar 
antalet platser från år till år och antalet yrkesverksamma före detta traineer kan därför variera 
från organisation till organisation. Eftersom dessa personer befinner sig i den dagliga 
verksamheten tillsammans med arbetstagare som inte har gått företagets traineeprogram, är vi 
nyfika på att se om det går att urskilja några skillnader parterna emellan.     

Den befintliga forskningen som behandlar vilka egenskaper som personer som antas till 
traineeprogram har, är begränsad. Med vår studie avser via bland annat att undersöka detta för 
att sedan kunna besvara vår problemformulering. Med anledning av ämnets aktualitet hoppas 
vi också att arbetstagare och arbetsgivare ska finna studien relevant.  

Vi betraktar vårt ämnesval som mycket aktuellt främst eftersom arbetsmarknaden de närmste 
åren kommer genomgå ett generationsskifte där 40 – talisterna kommer att gå i pension och 
där istället morgondagens ledare, 70 – och 80 – talisterna, träder in på arbetsmarknaden. Den 
yngre generationen ställer nya och annorlunda krav på arbetsmarknaden än sina företrädare, 
samtidigt som företagen vill anställa kompetent personal som uppfyller kvalifikationskraven.  

2.2 Förkunskaper 
Vi anser det vara av vikt som författare att presentera den teoretiska och praktiska 
förförståelsen som ligger till grund för aktuellt ämnesval eftersom det kan påverka 
genomförandet och tolkningen av studien. De teoretiska förkunskaperna utgörs främst av 
författarnas kunskaper som förvärvats genom de kurser med inriktning mot organisation och 
ledarskap som Handelshögskolan vid Umeå Universitet har erbjudit. Teori har även förvärvats 
genom de programkurser som Karlsson läst på personalvetarprogrammet vid Umeå 
Universitet med inriktning mot personalarbete och personalutveckling.  

Den praktiska förförståelsen har vi främst anskaffat genom de erfarenheter vi förvärvat från 
vår arbetsgivare i samband med semestervikariat. Organisationen har vid några få tillfällen 
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erbjudit traineeprogram och en av de anställda som gått programmet arbetar på den avdelning 
som vi vikarierat på. Vetskapen har på det sättet förvärvats genom det personen i fråga har 
yttrat sig om. Vi menar också på att de praktiska kunskaperna har förvärvats i och med att 
Åström befinner sig i slutet av utbildningen och har sökt traineetjänster som företag inom 
ekonomibranschen erbjuder.  

Sammanfattningsvis är vi övertygade om att våra förkunskaper inte kommer att påverka 
genomförandet av vår studie eftersom vi inte förfogar över några specifikt fördjupade 
kunskaper eller erfarenheter.     

2.3 Kunskapssyn 
Bland de flesta uppsatser som konstrueras är det främst två samhällsvetenskapliga 
forskningstraditioner som används, hermeneutik kontra positivism. I den efterföljande texten 
kommer vi att förklara dessa begrepp lite närmare samt motivera vårt val av 
världsåskådningar. (Andersson, 1982) 

Nyckelorden inom den hermeneutiska kunskapsansatsen är tolkning och förståelse. Således 
vill undersökningspersonerna erbjuda mening åt hur världen ska betraktas (Johansson- 
Lindfors, 1993). Eftersom författarna ämnar undersöka om det eventuellt går att urskilja några 
olikheter mellan en person har en bakgrund som trainee i jämförelse med en som inte har gått 
ett traineeprogram, anser och tror vi och att detta problem på bästa sätt kan bevaras genom 
tillämpning av kvalitativa intervjuer. Anledningen till varför vi ämnar genomföra en kvalitativ 
undersökningsmetod är för att vi ska få en klar helhetsbild över problemet som vi avser att 
studera och även för att kunna underlätta tolkningen av de svar som erhålls. Detta möjliggör 
för en klar och tydlig bild över undersökningsmaterialet som sedan kan tolkas och studeras. 
Detta resonemang stämmer väl överens med ett hermeneutiskt angreppssätt. Enligt Patel & 
Davidson (1994) anser en sann hermeneutiker att det är lättare att studera alla delar samtidigt 
istället för att studera varje del för sig.  

Inom den positivistiska kunskapsansatsen är det främst orden förklaring och förenkling som 
symboliserar det vetenskapliga förhållningssättet (Bryman, 1997). Till skillnad från 
hermeneutiken formulerar man en hypotes som sedan undersöks empiriskt (Patel & Davidson, 
1994). Som vi tidigare nämnt har vi för avsikt att genomföra intervjuer för att kunna tolka och 
förstå om det går att urskilja några olikheter mellan en trainee och en traditionellt anställd. 
Den respons som intervjupersonerna ger är subjektiv eftersom svaren baseras på deras egna 
upplevelser och interpretationer. För att vara en positivistisk kunskapsteori ska den istället 
vara värderingsfri, det vill säga objektivt utformad. (Bryman & Bell, 2005) Vår vetenskapliga 
förhandlingssätt är således en kvalitativt genomförd forskningsstrategi med en hermeneutisk 
verklighetssyn.  

2.4 Angreppssätt 
Som problemformuleringen är formulerad avser vi att utgå från de teorier som vi redogjort för 
i den teorietiska referensramen och bekräfta dessa empiriskt.  Detta angreppssätt, när 
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undersökarna utifrån befintlig teori tar hjälp av det empiriska datamaterialet och försöker att 
dra slutsatser, brukar i metodböcker benämns som ett deduktivt angreppssätt (Lundahl & 
Skärvad, 1999). I metodböckerna framkommer det också att ett deduktivt angreppssätt 
innebär att de slutsatser som studien påvisar yppar sig utifrån de teorier som uppsatsen har 
berört (Bryman, 2002).  Det deduktiva angreppssättet som vi valt används i allmänhet av 
forskare med en positivistisk kunskapssyn eftersom den typen av studie ofta vill pröva 
hypoteser utifrån den teoretiska referensramen. (Johansson – Lindfors, 1993) 

En kvalitativ forskningsstrategi präglas vanligtvis av en teorigenerering samt av ett tolkande 
synsätt och vi anser oss inte förfoga över de kunskaper som en hermeneutisk kunskapssyn 
vanligtvis genererar. (Johansson – Lindfors, 1993) Detta är en förklaring till varför ett 
deduktivt angreppssätt lämpar sig bättre. Ett induktivt angreppssätt ställer högre krav på 
undersökaren eftersom det först fordras en insamling av empiri innan en teori kan konstrueras 
(Patel & Davidson, 1994). Vi anser oss inte besitta tillräckligt med kunskaper i ämnet för att 
kunna samla in det empiriska materialet, utan att allt för många hinder på vägen skulle mötas. 
Den knappa tidsaspekten bidrar också till att vi föredrar att ha den teoretiska referensramen 
utarbetad innan vi samlar in det empiriska materialet. Negativt med detta angreppssätt är 
också att den teori som konstrueras utifrån empirin enbart kan tendera att lämpa sig till en 
specifik studie. Ytterligare en motivering är att vi inte anser studien som tillräckligt 
omfattande för att vi ska kunna bygga teoriavsnitt på insamlat empirimaterial.  

Inledningsvis började vi med att formulera en problemformulering och ett syfte innan vi 
började söka efter relevant litteratur. Utifrån materialet som hittades, utformade vi sedan 
teorikapitlet. När teoriavsnittet var genomarbetat konstruerade vi en intervjuguide som 
användes i samband med intervjutillfällena. Eftersom den information som gavs under 
intervjuerna utgör empirimaterialet konstruerades frågorna enbart utifrån de teorier som vi 
redogjort för i den teoretiska referensramen. (Lundahl & Skärvad, 1999) Den arbetsgång vi 
följt är således ett utmärkande drag för en deduktiv ansats.   

Halvvägs genom intervjuerna upplevde vi att den teoretiska referensramen inte var tillräckligt 
omfattande vilket medförde att vi sökte efter kompletterande litteratur inom framförallt 
motivation. Efter insamlingen av det empiriska materialet upptäckte vi än en gång att vi var 
tvingade till att komplettera och vidareutveckla de teorier som behandlade begreppet lojalitet 
för att kunna göra en konkret analys av det empiriska intervjumaterialet. Inledningsvis 
arbetade vi efter en deduktiv ansats när vi utifrån befintlig teori hade för avsikt att dra 
slutsatser med hjälp av intervjumaterialet. Halvvägs genom intervjuerna kompletterade vi vår 
teoretiska referensram och för att kunna analysera materialet kompletterades teorikapitlet 
ytterligare en gång. Detta förfaringssätt innebär att vi har gått från en tänkt deduktiv ansats till 
att istället nyttja ett abduktivt angreppssätt. (Johansson – Lindfors, 1993) 

2.5 Perspektiv 
För att kunna bilda oss en uppfattning i det aktuella ämnet har vi valt att anta en kvalitativ 
forskningsstrategi där vi ämnar ställa följdfrågor om vi anser att respondenten lämnar otydliga 
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svar. Studien kommer att bygga på ett arbetstagarperspektiv vilket innebär att vi kommer att 
fokusera på respondenternas syn på temaområden. När det empiriska materialet är 
sammanställt kommer vi i samband med analysen att frångå detta och förhålla oss neutrala för 
att kunna dra slutsatser utifrån den teoretiska referensramen. Som författare har vi således 
gjort ett medvetet val av perspektiv, något som vi är medvetna om, vilket också kan komma 
att påverka verkligheten. (Wiedersheim –  Paul & Eriksson, 2001) 

2.6 Forskningsstrategi 
Val av forskningsstrategi är ett viktigt beslut i samband med att det empiriska materialet ska 
samlas in. I forskningssammanhang brukar det samtalas om en kvalitativ och en kvantitativ 
forskning där den kvalitativa forskningen främsta tyngd ligger på ord under insamlingen och 
analysen av datamaterialet (Bryman & Bell, 2005). Eftersom meningen med studien är att 
redogöra och kartlägga eventuella olikheter mellan traineedeltagare och traditionellt anställda, 
anser vi att forskningsstrategin är av kvalitativ natur. Anledningen till varför vi väljer att 
utföra intervjuer är för att få en inblick i hur intervjupersonerna uppfattar och tolkar realiteten. 
Bryman och Bell (2005) gör gällande att en kvalitativ strategi främst ämnar generera teorier 
men att denna forskningsstrategi även går att tillämpa nu när vi avser att undersöka teoriers 
tillförlitlighet.  

Till skillnad från den kvalitativa forskningen ämnar den kvantitativa forskningsstrategin 
främst att fokusera på siffror (Ejvegård, 2003). Holme och Solvang (1997) hävdar att denna 
metod främst används av forskare som har goda kunskaper i ämnesområdet samt marginell 
information från många respondenter. Vår avsikt är istället att gå på djupet bland få 
respondenter för att eventuellt påträffa det unika och särpräglade som kan besvara vår 
problemformulering.     

Respondenternas svar som exempelvis rör löneutvecklingen får en annan innebörd i en 
kvalitativ intervju i jämförelse med en kvantitativ eftersom det möjliggör mer utförliga 
beskrivningar om hur respondenterna upplever den specifika situationen. Vid en kvantitativ 
studie ligger inte fokus på helheten. (Bryman, 1997) Genom att konstruera en 
semistrukturerad intervju lämnar vi utrymme åt de intervjuade att själva analysera och glida 
iväg åt det håll som de själva anser som viktigt och betydelsefullt (Bryman, 1997).     

2.7 Teorival 
I den teoretiska referensramen har vi valt att behandla teorier med beteendevetenskapliga 
anknytningar. Anledningen till detta är att vi vill studera vilka skillnader det går att urskilja 
mellan traineer och traditionellt anställda. Eftersom vi gör en studie bland förvärvsarbetare 
inom olika branschområden anser vi det nödvändigt att inledningsvis redogöra för kompetens 
som utgör de grundläggande behörighetskraven för anställningen. Vidare redogör vi för 
kompetensutveckling som teori eftersom den behandlar vidareutvecklingen av den 
grundläggande behörigheten. I samband med att en person påbörjar en ny anställning kan 
individen ha olika tankar runt arbetsgivaren och anställningens utformning som inte finns 
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skriftligt formulerat. Genom att behandla olika motivations – och lojalitetsteorier samt teorier 
om det psykologiska kontraktets utformning anser vi oss behandla dessa områden.    

2.8 Insamling av sekundära källor 
De sekundära källorna består av redan insamlad litteratur såsom publicerade tidningsartiklar, 
genomförda intervjuer och marknadsundersökningar (Patel & Davidson, 1994). Materialet 
kännetecknas också av att det samlats in för ett annat användningsområde vilket medför att vi 
i denna uppsats använder de sekundära källorna som ett tillägg till vår studie (Dahmström, 
2005).  

Universitetsbiblioteket på Umeå Universitet har varit vår utgångspunkt i samband med 
insamlingen av de sekundära källorna till teoriavsnittet. Vi har i första hand använt oss av de 
böcker och artiklar som vi funnit genom sökningar i bibliotekets Album och Artikelsök. 
Exempel på sökord som vi har använt oss av i samband med albumsökningen är motivation, 
kommunikation, HRM2, strategier och det psykologiska kontraktet. Annan tryckt litteratur 
som används är kurslitteratur som vi tidigare använt oss av under vår studietid vid Umeå 
Universitet. Till teoriavsnittet har även relevant litteratur hittats via de databaser som går att 
nå via Universitetsbiblioteket i Umeå. Dessa databaser är bland annat Business Source 
Premier, Academic Search Elite och Google Scholar och även här har vi använt samma 
sökord som i albumsökningen men för att komma över den mest väsentliga litteraturen som är 
kopplad till det valda ämnesområdet har vi även kombinerat sökningen med ytterligare 
väsentliga ord såsom traineeprogram och traineetjänst. Det slutgiltiga urvalet bland de 
vetenskapliga artiklarna gjordes genom att noggrant studera artiklar med en relevant 
rubriksättning och betydelsefull abstract. Tilläggas ska också att vi använt såväl svenska som 
engelska sökord.     
  
Vi har också sökt sekundära källor utanför Umeå Universitetsbibliotek. Via sökmotorn 
Google har vi funnit komplement, exempelvis i form av Civilekonomerna.se reportageserie 
”Tema: Första jobbet” samt andra artiklar inom aktuellt ämnesområde. Genom samma 
sökmotor har vi påträffat TraineeGuiden.se som är en portal för studenter där traineeprogram 
som företag erbjuder finns registrerade.  I facktidningen Civilekonomen har vi funnit några 
publicerade tidningsartiklar som vi också finner användbara.    

Till insamlingen av litteratur för metodavsnitten har vi använt oss av Universitetsbibliotekets 
Albumsök. Genomgående har vi i första hand använt oss av de böcker som vi tidigare 
behandlat på metodkurserna. Exempel på litteratur är Företagsekonomiska forskningsmetoder, 
Att utreda, forska och rapportera samt Att utveckla kunskap. Vi menar på att trovärdigheten 
för studien ökar om vi utgår från Umeå Universitets rekommendationer för läromedel. Samma 
tillvägagångssätt har vi haft vid insamlingen av litteratur till konstruktionen av intervjuguiden 
samt till rekommendationer för hur en intervju bör genomföras. Genom att använda oss av 
                                                 
2 Human Resource Management (HRM) är en del av organisationen som fokuserar på rekrytering, ledarskap och 
att handleda anställda. Mera specifikt arbetar det med frågor som kompetens, anställning, säkerhet, hälsa, 
förmåner, motivation, kommunikation, administration och utbildning. (Senyucel, 2009). 
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dessa sekundära källor anser vi ha kommit över högkvalitativ litteratur som gör det möjligt för 
oss att spara in tid som kan användas till bearbetning av de övriga kapitlen. (Bryman & Bell, 
2005) 

2.9 Källkritik 
Den litteratur som vi har byggt teoriavsnittet på består till fullo av sekundära källor. Eftersom 
detta kapitel kommer att fungera som bas vid analysdelen har vi noggrant granskat de 
sekundära källorna. Andersen & Schwencke (1998) bekräftar att det är viktigt att ha ett 
kritiskt förhållningssätt till den refererade litteraturen. I samband med att vi skulle påbörja 
författandet av teorikapitlet använde vi oss av ett specifikt sökord för att utgå från en bred 
startpunkt. Detta för att minimera risken att gå miste om väsentlig litteratur. Systematiskt 
började vi kombinera sökorden för att ringa in vetenskapliga artiklar, publicerade 
tidningsartiklar och annan tryckt litteratur som kunde kopplas samman till 
undersökningsområdet. Holme och Solvang (1997) beskriver hur viktigt det är att skapa sig en 
helhetssyn för att sedan förstå vilken information som är disponibel för det aktuella 
ämnesområdet.  

Johansson – Lindfors (1993) menar på att de sekundära källorna kan bedömas utifrån tre 
bedömningsgrunder. Det första kriteriet är utifrån de sekundära källornas härkomst, det andra 
kriteriet utifrån det empiriska underlaget och det sista från dess betydelse för nuet. Precis som 
vi presenterade i det föregående kapitlet har merparten av den sekundära litteraturen samlats 
in via Umeå Universitetsbiblioteks Albumsök och Artikelsök. Databaserna som vi har valt att 
använda oss av är därför vetenskapligt förankrade och de har även kritiskt granskats. 

De artiklar vi har använt från sökmotorn Google har sitt främsta ursprung i fackförbundet och 
intresseorganisationen Civilekonomerna. Vi har också hämtat andra artiklar från tidskrifter 
som Shortcut, Personal & Ledarskap och Facktidningen för personalansvariga. Givetvis går 
det att ytterligare kritiskt granska de publicerade artiklarna i de ovan nämnda tidskrifterna 
men vi anser dem trots allt som tillförlitliga eftersom de har blivit publicerade i 
tidningsexemplar. Det fanns många böcker och skrifter som behandlade områdena kopplade 
till motivation, kompetens och psykologiska kontrakt men färre arbeten som beskrev en 
trainee och traineeprogram. Som ett komplement till trovärdigheten är att litteratur som vi 
hämtat från internet noga blivit dokumenterade med tid och datum. Thurén (2000) delar in 
källkritiken i fyra delar varav tendensfriheten är ett kriterie som granskar om det finns några 
personliga vinningar bakom författarens publicerade verk. Vi anser dock att de artiklar som vi 
hittat i facktidningar inte på något sätt kan utgöra tvivel för källans och författarnas 
trovärdighet i form av exempelvis ekonomiska eller personliga intressen.   

Gällande den tryckta litteraturen har vi främst använt oss av källor som det regelbundet 
refereras till i andra tryckta dokument. På så sätt har vi förhindrat att hänvisa till exempelvis 
en tredjehandskälla och istället aktualiserat ursprungskällan. Böcker som vi också valt att 
referera till i teoriavsnittet fungerar som kurslitteratur. Eftersom litteraturen används som 
läromedel bedömer vi den som relevant och tillförlitlig.  
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Det tredje och sista kriteriet berör aktualiteten där Johansson – Lindfors (1993) menar på att 
äldre böcker och tidskrifter kan förbises om nyare litteratur finns att tillgå trots att det äldre 
inte behöver vara inaktuellt. Vi har försökt att använda oss av så nya och aktualiserade källor 
som möjligt för att öka trovärdigheten i studien. Ibland har det dock refererats till 
kurslitteratur som är äldre än 15 år detta på grund av att vi inte har funnit någon nyare upplaga 
och därmed bedömt källan som aktuell och tillförlitlig. Under pågående uppsatstider har även 
delar av den kurslitteratur som efterfrågats varit utlånad och med en lång väntetid som följd. 
Av denna anledning har vi i vissa fall tvingats att använda äldre upplagor när reviderade 
upplagor varit utlånade. Eftersom detta enbart gäller metodböcker anser vi det inte påverka 
studiens trovärdighet. I den mån det har gått har vi försökt att hitta komplement till litteratur 
som inte är äldre än 15 år för att förbättra trovärdigheten. Det resonemang som vi har fört här 
ovan anser vi uppfyller kriterierna. (Johansson – Lindfors, 1993) 

2.10 Sammanfattning teoretisk metod 
I detta kapitel som rör den teoretiska metoden har vi redogjort för tillvägagångssättet för 
studien. Vi har utgått från problemformulering och tillhörande syfte till ämnesvalet men också 
redogjort för våra förkunskaper. Vår kunskapssyn är hermeneutisk och vi antar ett 
arbetstagarperspektiv. Studiens problemformulering och syfte ligger till grund för den 
teoretiska referensramen, som vi sedan utgått från vid utformandet av intervjumanualen. I 
samband med insamlingen av litteratur har vi utgått från Umeå Universitetsbiblioteks 
databaser och funnit relevanta vetenskapliga artiklar och böcker. Andra sekundära källor som 
vi använt oss av är facktidningar samt andra publicerade dokument som vi anser ha relevans 
för studiens genomförande.  
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TTEEOORREETTIISSKK RREEFFEERREENNSSRRAAMM

SSyyfftteett mmeedd ddeenn tteeoorreettiisskkaa rreeffeerreennssrraammeenn äärr aatttt ggee ssttuuddiieenn ttrroovväärrddiigghheett ssaammttiiddiiggtt ssoomm
ddeenn lliiggggeerr ttiillll ggrruunndd fföörr ssttuuddiieennss ggeennoommfföörraannddee.. II sslluutteett aavv kkaappiittlleett ffiinnnnss eenn

ssaammmmaannffaattttaadd mmooddeellll ssoomm hhaarr kkoonnssttrruueerraatt uuttiiffrråånn ddee bbeeggrreepppp oocchh sskkoolloorr ssoomm vvii
bbeehhaannddllaatt uunnddeerr ddeenn tteeoorreettiisskkaa rreeffeerreennssrraammeenn.. IInntteennttiioonneenn ttiillll mmooddeelllleenn äärr aatttt ggee lläässaarreenn
eenn fföörrkkllaarriinngg ttiillll vviillkkaa fföörrhhåållllaannddeenn ssoomm kkaann lliiggggaa ttiillll ggrruunndd fföörr hhuurr kkaarrrriiäärreenn ppååvveerrkkaass
aavv aatttt bbllii aannttaaggeenn ttiillll eetttt ttrraaiinneeeepprrooggrraamm ii jjäämmfföörreellssee ttiillll eenn ttrraaddiittiioonneellll aannssttäällllnniinngg.. EEtttt
aannttaall aavv ddee tteeoorriieerr ssoomm pprreesseenntteerraass ii tteeoorriikkaappiittlleett kkoommmmeerr ii uuppppssaattsseennss sseennaarree ddeell iinnttee
aatttt aannaallyysseerraass.. AAnnlleeddnniinnggeenn ttiillll aatttt ddeessssaa tteeoorriieerr ttrroottss aalllltt ffåårr uuttrryymmmmee ii ddeenn tteeoorreettiisskkaa

rreeffeerreennssrraammeenn äärr fföörr aatttt ggee lläässaarreenn eenn ggoodd iinnssiikktt ii äämmnneessoommrrååddeett ssaammtt ggeenneerreerraa
ggrruunnddllääggggaannddee oocchh nnööddvväännddiiggaa kkuunnsskkaappeerr fföörr vviiddaarreeuuttvveecckkllaaddee iiddeeoollooggiieerr..
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3. Teoretisk referensram 
I den teorietiska referensramen har vi valt att behandla teorier med beteendevetenskapliga 
anknytningar. Inledningsvis börjar vi med att redogöra för begreppet kompetens som vi anser 
utgör grunden för en individs kvalifikation i arbetslivet.  Behörigheten eller kompetensen 
skiljer sig åt från person till person vilket vittnar om att kompetensen är unik för varje 
organisationsmedlem. Då samhället befinner sig under ständig förändring sker också 
omstruktureringar inom organisationerna vilket medför att de anställda någon gång i sin 
yrkesverksamma karriär är i behov av vidareutbildningar. Dessa fortbildningar kan se olika 
ut exempelvis beroende på tidigare meriter och kvalifikationer. Eftersom respondenterna 
representerar olika branschområden anser vi det viktigt att beskriva kompetensutveckling 
som begrepp.   

Vi avser också att skildra de förväntningar som respondenterna har på sin arbetsgivare och 
på sin framtida yrkesutveckling. Vidare ämnar vi också studera huruvida arbetstagare och 
arbetsgivare har informella förhoppningar på varandra. För att kunna studera detta anser vi 
det vara relevant att redogöra för beteendevetenskapliga begrepp som motivation, lojalitet 
och psykologiska kontrakt. De grundläggande elementen kommer vi att beskriva under 
separata rubriker. Eftersom några av begreppen är mer omfattande och komplexa än andra 
har vi valt att skapa underrubriker för att underlätta för läsaren.  

3.1. Kompetens 
Begreppet kompetens har under de senaste åren fått ett stort genomslag på den svenska 
arbetsmarknaden. Som vi redogjorde för i vårt inledande kapitel lever vi i ett samhälle som är 
under ständig förändring och där arbetsmarknaden ställer stora krav på individens och 
organisationens kunskaper. För att uppfylla dessa krav är det viktigt och numera vanligt 
förekommande bland företag att erbjuda de anställda vidareutbildningar, för att kunna 
utvecklas inom yrkesrollen. I arbetslivet definieras detta som kompetensutveckling. Med 
anledning till denna bakgrund anser vi det vara viktigt för studiens genomförande att 
inledningsvis redogöra för kompetens och kompetensutveckling som ideologier. 
   
Begreppet kompetens är ett komplext begrepp med flera olika innebörder. Termen 
härstammar från engelskans Human Resource Development och introducerades i Sverige 
under 80 – talets första hälft. Tillsammans med ett starkt inflytande från den amerikanska 
marknaden fungerade den som modell för Human Resource Management och därmed också 
som en stark pådrivande faktor vid introduceringen av begreppet (Granberg, 2004). Svenska 
ordboken definierar kompetens som:  

”Duglighet, skicklighet, behörighet, kvalifikation”  
(Svenska ordboken, 2003).  

Anttila (2001) menar att en individs förmåga att genom tillämpning av kunskaper och 
färdigheter, kunna lösa en uppgift, är den enskilt viktigaste faktorn för företag att nå 
framgång. Kompetens är något som krävs av alla anställda och oavsett vilka beslut som ska 
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Kunskap 

fattas, vilar beslutet på antagandet att de fattas utifrån kompetenta beslutsfattare. Bristande 
kompetens är allvarligt och kan leda till att felaktiga beslut tas. Avsaknaden av kompetens blir 
desto mer allvarliga ju närmare den högsta ledningen den existerar. (Anttila, 2001) I 
Examensguiden 2009:1 förklarar Anna Kihlén, ansvarig för Lantmännens traineeprogram, att 
Lantmännen använder sig av traineeprogram för att säkerställa koncernens långsiktiga 
försörjning av kompetenta ledare och specialister till varierande nyckelbefattningar. 
Målsättningen för många företag med traineeprogram är att säkerställa försörjningen av 
kompetenta ledare, vilket enligt Anttila är den enskilt viktigaste faktorn för ett företag för att 
kunna nå framgång. Anttila (2001) definierar kompetens som, förmågan att lösa en uppgift. 
(s.78) 

Docherty (1996) väljer i sin definition av kompetens att dela in den i individ – och 
organisationskompetens. Eftersom att organisationer, eller företag, består av individer är 
individ – och organisationskompetens nära sammankopplat. Majoritet av de företag som 
erbjuder traineetjänster gör det för att kunna få in individer med en ny och utvecklingsbar 
kompetens. Under traineeprogrammets gång förväntas deltagarna kunna utveckla och skapa 
ny kompetens som senare kan kunna hjälpa individen och företaget i dess utveckling. Företag 
ämnar alltså förstärka organisationskompetensen genom specifik individkompetens. Av denna 
anledning anser vi att det är viktigt att se kompetens ur ett helhetsperspektiv oavsett om 
arbetstagare har eller inte har en bakgrund som trainee. Därför kommer vi att redogöra för 
relationen mellan individ – och organisationskompetens.  

3.1.1 Individ och organisationskompetens 
Ordet individkompetens är något som anses som positivt och meriterande och 
sammankopplas i regel med begreppen kvalifikation och yrkeskunnande. Ellström (1992) 
menar att detta beror på att dessa begrepp har en gemensam innebörd. Samtidigt konstaterar 
Ellström (1992) att de tre begreppen var för sig innehar en specifik mening och att en individ 
har kompetens för en specifik uppgift, situation eller kontext. Stockfeldt (1988) illustrerar i 
figur 1 hur individkompetens skapas utifrån beståndsdelarna kunskap, vilja och tillfälle. 

Figur 1: Kompetensens delar (Stockfeldt, 1988) 

Stockfeldt (1988) förklarar att individen måste besitta rätt kunskap för att kompetens ska 
kunna skapas. Kunskap utgör grunden och måste finnas tillgänglig när ett tillfälle ges att 

Tillfälle 

 

Vilja 

Kompetens
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använda den. Vidare måste individen vara villig att lägga ner kraft och tid, närmare bestämt 
inneha en vilja eller motivation. För att återkoppla detta till uppsatsens syfte, måste en 
potentiell trainee inneha de ovan nämnda egenskaperna för att ges möjlighet till att delta i ett 
traineeprogram och därigenom skapa ytterligare kompetens. Detta tydliggörs när Marie 
Reinholdsson, traineeansvarig för Vattenfall Norden, berättar att en tänkbar trainee hos 
Vattenfall är en person som innehar en universitetsutbildning, vilket i detta fall innebär 
lämplig kunskap men att individen även är driven och bra på att leverera vilket vi likställer 
med att individen besitter en vilja och motivation. (Examensguide, 2009:1) I vilken 
omfattning företaget fokuserar på dessa egenskaper i samband med att företaget rekryterar till 
en ledig befattning är det däremot svårt att avgöra. Med avsikten av att definiera och härleda 
kompetensens betydelse har de ovan nämnda definitionerna presenterats. Vi anser att alla 
dessa definitioner är av relevans för vår studie och tillsammans beskriver dessa definitioner 
författarnas syn på begreppet kompetens.  

Organisationskompetens, företagskompetens och organisatorisk kompetens är alla begrepp 
som brukar användas för att benämna kompetens ur ett företags perspektiv.  Då definitionerna 
och innebörden av begreppen är likartade kommer vi betrakta dessa begrepp som synonyma. 
Organisationskompetens är ett centralt begrepp hos företag och är en förutsättning för att 
företag ska kunna bli konkurrenskraftigt. Av denna anledning sammankopplas 
organisationskompetens vanligtvis med ett företags affärsidé och beskrivs utifrån termer som 
kärnkompetens (Docherty, 1996). Vidare menar Docherty (1996) att organisationens 
kompetens inte utgörs av den aggregerade kompetensen hos dess medarbetare. Genom 
kombinations – och synergieffekter kan den bundna organisationskompetensen överstiga den 
aggregerade individkompetensen. Prahalad och Hamel (1997) hävdar att kärnkompetens är en 
förutsättning för företagens tillväxt. Kärnkompetens utgörs av kompetens som är: 

� Unik  
� Varaktig  
� Innefattar hela företaget  
� Har ett oproportionellt stort värde för kunden  

Avslutningsvis anser Prahalad och Hamel (1997) att kärnkompetens utgörs av kompetenser 
som förvärvas och fördjupas i organisationer genom att de används i processer och tekniker. 
Vi menar att denna kärnkompetens kan skapas via traineeprogram då den vid ett 
framgångsrikt program kan uppfylla Prahalads och Hamels tre krav på att kompetensen ska 
vara varaktig, unik och av ett oproportionellt stort värde för företag. Vi hävdar också att 
denna kärnkompetens kan hittas bland övriga medarbetare inom företags organisation.   

Docherty (1996) använder sig av följande element i sin definition av organisationskompetens: 

� Medarbetarkompetens 
� Strukturkapital 
� Kultur och värderingar 
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Medarbetarkompetens utgörs av den aggregerade individkompetensen medan strukturkapital 
innefattar exempelvis inarbetade system, arbetsrutiner och verktyg. Strukturkapital rör sig 
således om standardiserade mönster som till skillnad från medarbetarkompetensen, utgörs av 
kunskap och kompetens som finns kvar när medarbetarna lämnat företaget. Därför kan 
strukturkapitalet ses som organisationens kollektiva minne som kommer att bestå även när 
personalomsättningen är hög. Även företagskultur och värderingar utgör en viktig del av 
organisationskompetensen. Docherty (1996) menar att det alltid finns en grupp människor 
som behärskar företagskulturen och därigenom vet hur företaget bedriver affärer. Denna 
grupp människor kan exempelvis utgöras av de mer rutinerade medarbetarna som under sina 
år inom organisationen samlat på sig rutin och erfarenhet. Då företagskultur och värderingar 
är knuten till en grupp människor skulle den kunna gå förlorad om personalomsättningen är 
alltför hög. Tillsammans ger de ovan nämnda definitionerna en tydlig bild över vad 
författarna avser med begreppet organisationskompetens. Den vidareutbildning eller 
kompetensutveckling som den anställde erbjuds kan höja medarbetarens förmåga att utföra 
arbetsuppgifterna och medför därigenom enligt författarna till såväl en ökad 
individkompetens som organisationskompetens.  

Individ – och organisationskompetens är viktiga faktorer för företag och för att kunna skaffa 
och behålla konkurrensfördelar gentemot övriga företag, är det viktigt att organisationens 
samlade kompetens ständigt utvecklas och förnyas. Nya förutsättningar i omvärlden, för såväl 
individen som företaget, leder till att den nuvarande kompetensen föråldras och blir inaktuell. 
Därför är effektiva metoder till att ständigt utveckla och förnya kompetens av yttersta vikt för 
företag. (Porter, 1990) Porters resonemang kan appliceras på vår studie eftersom vi anser att 
anledningen till att traineeprogram på senare år blivit allt mer populärt beror på att det är en 
möjlighet för företag och organisationer att tillföra nytt blod till verksamhetens idag befintliga 
kompetens.     

3.2 Kompetensutveckling 
Ett närliggande område till begreppet kompetens, är kompetensutveckling. Detta anser vi vara 
ett relevant område för denna studie i och med att vi anser traineeprogram vara en form av 
kompetensutveckling. För att ge läsaren en djupare inblick i området presenteras nedan 
begreppet lite närmare.       

För att lyckas på dagens marknad måste organisationer förlita sig på att rätt beslut tas vid rätt 
tillfällen. Kompetensutveckling ämnar underlätta en medarbetares arbete att klara de krav som 
ställs från kunder, leverantörer, konkurrenter och myndigheter. Begreppet 
kompetensutveckling kan förklaras som de system av åtgärder som används för att tillföra en 
individ eller grupp kompetens inom ett visst område. (Docherty, 1996) Vidare menar Anttila 
att kompetensutveckling kan vara såväl kvantitativ som kvalitativ. Syftet med den kvantitativa 
kompetensutvecklingen är att säkerhetsställa att det finns tillräckligt många individer som kan 
lösa aktuella uppgifter. Den kvantitativa kompetensutvecklingen kan företaget också 
åstadkomma genom att rekrytera externa, erfarna medarbetare. Målsättningen med kvalitativ 
kompetensutveckling är istället att uppgifter ska kunna lösas på ett önskvärt sätt. (Anttila, 
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2001) Genom traineeprogram ges traineer möjligheten till att utveckla individkompetens och 
därigenom tilltar även organisationskompetensen. Det är viktigt att kompetensutvecklingen 
ständigt bearbetas för att kunna registrera förändringar på marknaden. I annat fall finns det 
möjlighet att kompetensutvecklingen inte lyckas utveckla den kompetens som verkligen 
eftersöks. En negativ utveckling av kompetensutvecklingen kan vara när arbetstagare inom en 
organisation får ta del av kompetensutveckling som inte är relevant för individens 
arbetsuppgifter.  (Docherty, 1996) 

Ellström (2004) för ett resonemang där han menar att kompetensutveckling kan förklaras 
utifrån en individrelaterad – och en organisationsrelaterad del. Vidare anser han att begreppet 
kompetensutveckling kan användas som en sammanfattande benämning för de åtgärder som 
företag kan använda sig av för att öka utbudet av kvalifikationer. Processer som rör 
rekrytering, personalrörlighet, formell respektive icke-formell personalutbildning, 
organisationsförändringar med avsikt att underlätta kompetensutnyttjandet, är alla åtgärder 
som kan påverka utbudet av kvalifikationer. Enligt Dunlop (1958) i Boxall och Purcell (2003) 
påverkas ett företag av vilken bransch de väljer att konkurrera på. Vanligtvis väljer företag 
inom samma bransch att använda sig av liknande metoder gällande anställningsförförande och 
kompetensutveckling. Detta gäller även företag med traineeprogram. (karriarindex.se) Innan 
lågkonjunkturen i början av 90 – talet gick det inflation i traineeprogrammen. Allt fler företag 
använde sig av traineeprogram som ett komplement till att attrahera kompetenta individer där 
det gick att vidareutveckla den befintliga kompetensen.  

De ovan nämnda förklaringarna belyser författarnas syn på begreppet på ett tydligt sätt. 
Genom att lyfta fram dessa dimensioner, introduceras läsaren för det synsätt på begreppet som 
använts vid utförandet av denna studie.     

Petra Hedengran, chefsjurist och ägaransvarig på Investor, ansvarar för att 
styrelserepresentanterna innehar rätt kunskap och kompetens. Hedengran menar att många av 
de större företagen på marknaden skulle må gott av nytt blod och kompetens. Vidare menar 
hon att det är av vikt att företagens styrelser består av individer som innehar aktuell 
kompetensen. Denna kompetens ska motsvara den specifika utmaningen som den enskilde 
aktören ställs inför. (Petersson, 2009). I figur 1 presenterade vi de faktorer som Stockfeldt 
anser vara viktiga vid skapandet av just kompetens. En viktig beståndsdel i modellen är att 
den specifika individen innehar en vilja, vilket vi jämställer med individens motivation. 

3.3 Motivation 
I detta kapitels inledande teoriavsnitt redogjorde vi för kompetensens betydelse för 
organisationen och dess medlemmar. Att kompetensen som föreställning introducerades så 
sent som på 80 – talet har inte hindrat begreppet från att spridas nationellt. Genom svenska 
ordbokens definition av kompetens uppdagas begreppets komplexitet och vidd vilket styrks 
av socialpsykologen Fritz Heider. (Heider, 1958) Han redogör bland annat för orsaker till 
människors uppträdande och vad som får oss motiverade. Han får medhåll av andra forskare 
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som menar på att det är människans behov som styr vår motivation. (Kaufmann & Kaufmann, 
1998) 

Vi anser att det fungerar på ett liknande sätt i arbetslivet. För att arbetet ska kännas 
meningsfullt och att människan ska ha motivation att fullfölja fordras tillfredsställelse av 
arbetsuppgifterna. Genom att kartlägga egenskaperna hos våra respondenter kan vi 
följaktligen också granska och studera deras behov. Detta medför att vi anser det nödvändigt 
att studera begreppet motivation. 

3.3.1 Definition av begreppet motivation  
Alvesson och Sveningsson (2007) resonerar om bredden på begreppet motivation där det 
väsentliga för organisationen handlar om att attrahera och bibehålla befintlig personal. 
Författarna menar också att det är av vikt att fokusera på att stimulera den befintliga 
personalen till att utveckla sin kompetens samt få arbetstagarna att genomföra ett bra arbete. 
För att åstadkomma ett bra resultat fordras företaget erbjuda något som motiverar 
arbetstagaren till hårt arbete. Kaufmann och Kaufmann (1998) definierar begreppet 
motivation enligt följande: 

”De biologiska, psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, ger riktning åt 
och upprätthåller beteende i olika intensitetsgrader i förhållande till 

måluppfyllelse.” 
(Kaufmann och Kaufmann, 1998, s. 82) 

Den kortfattade presentationen av Maslows och Herzbergs motivationsteorier ligger till grund 
för de förväntningsteorier som arbetstagare, däribland vårt urval av respondenter, har på sin 
arbetsgivare. Omvänt skapar även arbetsgivaren förväntningar på sin personal. Under de 
senaste åren har de allomfattande motivationsteorierna som förklarat individen överlag 
indelats i tre huvudkomponenter som förklarar motiv i särskilda miljöer och beteenden under 
särskilda situationer. (Alsrup, 2002) De tre komponenterna är biologiska, behavioristiska och 
kognitiva modeller. De biologiska motivationsmodellerna menar på att det främst handlar om 
känslotillstånd medan behavioristerna hävdar att motivation framkallas genom stimuli. De 
kognitiva modellerna anspelar på hur människan uppfattar och tolkar information. Enligt 
Alsrup (2001) skapar varje individ olika förväntningar om framtiden som bygger på tidigare 
händelser och lärande. Inledningsvis nämnde vi att kompetens är unik för varje 
organisationsmedlem och även när det gäller en individs förväntningar skiljer de sig åt från 
person till person samt över tid. Eftersom kvalifikationerna och utbildningsbakgrunden 
varierar mellan intervjupersonerna kommer förväntningarna också att förändras. Vi anser det 
därför nödvändigt att redogöra för Alsrup (2001) syn på motivation som begrepp.  

3.3.2 Drivkraftens bakgrund  
Kaufmann och Kaufmann (1998) hävdar att kompetens och motivation går hand i hand 
eftersom två individer med samma förutsättningar och bakgrund kan ha olika prioriteringar 
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gällande arbetets utförande och bedrift. I Nationalencyklopedin definieras motivation enligt 
följande: 

”De faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 
mål.” 

(Nationalencyklopedin, 2007) 

Andra resonemang som också har förts gällande begreppet motivation rör immateriella 
belöningar. Debatten om huruvida pengar motiverar och uppmuntrar de anställda till att 
prestera bättre, är ett diskussionsämne som pågått under lång tid och är därför inget nytt 
fenomen. Furnham uttrycker sig enligt följande:   

”The debate about the power of money to motivate is very old, extremely controversial 
and quite naturally unresolved. If money is a powerful motivator or satisfier at 

work, why has research consistently shown that there is no relationship between 
wealth and happiness?” 

      (Furnham: 2005 s. 280) 

Vi anser det därför vara av vikt att redogöra för begreppet för att kunna fastställa om 
motivationen påverkar intervjupersonernas förväntningar på arbetsgivaren och dennes 
organisation oavsett om personen har eller inte har en bakgrund som trainee. Eftersom 
begreppet är individuellt betingat skiljer sig drivkraften åt från person till person. Genom att 
redogöra för några motivationsteorier ämnar vi undersöka om motivationen påverkas av 
vilken typ av anställning en arbetstagare har. I teorikapitlet avser vi i första hand introducera 
läsaren för några grundläggande behovsteorier innan vi bygger vidare med mer utvecklade 
ideologier. Syftet är att i första hand ge läsaren en grundläggande förståelse för behovsteorier. 
Detta eftersom de teorier som har uppkommit och presenterats efter Maslow och Herzberg till 
viss del bygger på deras antaganden. Vi tycker också att Maslows teori är för enkel i sin natur 
för att kunna förklara samtliga intervjupersoners självförverkligande beteende genom enbart 
denna motivationsteori. 

3.3.3 Maslow och Herzberg – motivationsteoriernas grundare 
Under flera decennier har forskare, såsom Maslow och Herzberg, diskuterat motivation och 
vilken relation som existerar mellan företaget och dess personal. Debatten har förts men det är 
tydligt att det är ett flertydigt begrepp. (Jacobsen & Thorsvik, 2002)  

Under 1940-talet tillkännagav Maslow det första utförandet av den kända behovshierarkin. 
Det är en teori i fem nivåer som är nära förankrat mellan den privata miljön och arbetsmiljön. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002) Han menar på att det finns en förklaring till hur människan 
prioriterar sina behov. Det är ett hierarkisystem som föreligger och de mest basala behoven 
som sömn och hunger, måste vara uppfyllda innan en person kan koncentrera sig på andra 
behovsområden. Vidare anser han att en individ vanligtvis har flera behov samtidigt men att 
några av dessa behov är högre prioriterade än andra, vilket medför att en person kan fastna på 
en specifik nivå. (Abrahamsson & Andersen, 2005) Det femte och sista behovet, 
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självförverkligande, handlar om hur individen ska kunna nå sin maximala kapacitet. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002)       

Herzberg menar istället att individen påverkas av två olika motivationsfaktorer som kan delas 
in i inre och yttre element. De inre faktorerna rör arbetstillfredsställelse och är livsnödvändiga 
för att motivera arbetstagarna till bättre prestationer. De yttre faktorerna benämns som 
hygienfaktorer och är nödvändiga för att säkerställa att anställda förblir nöjda. Lön och 
arbetsvillkor är två klassiska exempel på yttre villkor, där det uppstår missnöje om de inte 
uppfylls till en tillfredsställd nivå.  

Vi menar att Herzbergs filosofier kan appliceras på den undersökta målgrupp vilket innebär 
att det således är de inre faktorerna som blir förverkligade om det leder till välbefinnande, 
annars leder det till vantrivsel för arbetstagaren. De yttre faktorerna kan inte leda till trivsel 
om de inte är infriade, de kan enbart leda till vantrivsel (Abrahamsson & Andersen, 2005). 
Samspelet mellan de yttre och inre faktorerna kan under sådana förhållanden påverka 
arbetstagarens syn på motivation och arbetsprestation utifrån den anställdes förväntningar på 
organisationen och sina egna arbetsuppgifter (Kaufmann & Kaufmann, 1998). Vi anser att 
följande resonemang kan appliceras på alla individer, även denna studies respondenter. Om 
respondenterna upplever en god fysisk miljö och lönenivå skapar det nöjda individer men 
utvecklar inte automatiskt motivation.    

3.3.4 Arbetsgivarens och arbetstagarens förväntningar 
I samband med en organisations rekryteringsförfarande är det viktigt att företag gör en 
grundlig analys av organisationen för att undvika att fel person rekryteras till verksamheten. 
En önskan från företagets sida är att den rekryterade ska ha liknande typ av värderingar, 
förväntningar och mål som organisationens övriga medlemmar (Alvesson & Sveningsson, 
2007). Detta resonemang kan teoretiskt översättas till en organisations instrumentella och inre 
motivation. Den inre motivationen, som vi presenterade i kapitel 3.1.1, handlar främst om 
individuella behov och förväntningar som också kan kopplas samman med Maslows och 
Herzbergs motivationsteorier.    

Den instrumentella motivationen utgörs i de flesta fall av belöningar såsom lön, befordran och 
bättre enskilda villkor. Vidare hävdar Alvesson och Sveningsson (2007) att lön utgör den 
vanligaste förtjänsten och ses av många individer som en rättvisefråga som talar om för 
arbetstagaren hur arbetsgivaren värderar den anställdes prestation. Förutom den monetära 
belöningen ingår även andra belöningssystem som karriärmöjligheter (Durkin, 2008). Varje 
individ definierar en lyckad yrkesmässig karriär på olika sätt. Några definierar det som en 
helhjärtad satsning på sin yrkesroll som leder till fördjupade yrkeskunskaper medan andra 
jämför det med en karriärstege där framgång är viktigare än branschområde. (Larsson et al., 
2007) Beroende på hur medarbetaren definierar sin karriär, medför detta att individerna också 
kommer att ställa varierande krav på organisationen gällande kultur, ledarskap och 
utvecklingsmöjligheter (Durkin, 2008). Durkins och Larssons tankegångar kan också kopplas 
till vår studie eftersom vi ämnar få en förståelse för huruvida den instrumentella samt den inre 
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motivationen skiljer sig åt mellan personer som har en bakgrund som traineer i jämförelse 
med traditionellt anställda. 

Arbetsgivarnas och arbetstagarnas förväntningar på varandra kan också påverkas av normer 
och värderingar. Intresset för traineeprogram är stort bland landets högskole– och 
universitetsstudenter. De artiklar som vi refererat till i denna studie och som handlar om 
traineeprogram förmedlar budskapet att företag, nyutexaminerade akademiker och studenter 
på väg ut i arbetslivet ser programmen som en möjlighet att säkra chefsförsörjningen. För att 
detta ska vara möjligt anser Elangovan och Karakowsky (1999) att motivationen bland 
arbetstagarna är avgörande för om vidareutbildningar mot chefsposter ska anses lyckosamma. 
Ett företags förväntningar och starka drivkraft efter att lyckas är anledningen till att Alvesson 
och Sveningsson (2007) istället hävdar att sociala relationer i stor utsträckning påverkar 
individens motivation och prestation såväl socialt som arbetsrättsligt. Följande resonemang 
kan knytas an till vår studie. Beroende på vilken syn individen har på sin karriär tenderar 
samhörigheten till organisationen att variera oavsett om personen har eller inte har en 
bakgrund som trainee.  

Vi anser att stark koppling till yrkesrollen kan medföra att individen främst identifierar sig 
med professionen vilket kan skapa svagare band till organisationen (Alvesson och 
Sveningsson, 2007). Karriärmöjligheterna är viktiga för merparten av 70 – och 80 – talisterna, 
vilket kan påverka individens motivation. Det är således en utmaning för företagen att bevara 
den yngre arbetskraften och få dem att identifiera sig med organisationen och de 
karriärmöjligheter som arbetsplatsen eventuellt kan erbjuda. (Larsson et al., 2007) Enligt 
litteraturen värdesätter 70 – och 80 – talisterna sitt yrkesliv och är beredda på att offra tid och 
energi för att göra karriär men samma generation kräver också i gengäld att företagen inser 
hur värdefull personalen är och därför satsar helhjärtat på sina anställda.  

I avsnitt 3.3.5 redogör vi för Pritchards motivationsprocess som kan ses som en 
vidareutveckling på det resonemang som Larsson med fler för. Syftet med att presentera 
Pritchards modell i den teoretiska referensramen är för att beskriva hur de val som en individ 
gör också kan generera i olika behovstillfredsställelser.   
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3.3.5  Motivationsprocess  
Den amerikanske psykologen Robert D. Pritchard 
menar på att begreppet motivation är komplext men 
logiskt. Tack vare att det är logiskt är det också 
begripligt för organisationens medlemmar. Vidare 
hävdar han att om begreppet är förståeligt för alla 
medlemmar i organisationen kan de skapa egna 
miljöer på arbetsplatsen som stimulerar till ökad 
prestation. (Alsrup, 2001) Han har således fört 
samman några olika motivationsteorier och skapat 
en egen modell som presenteras i figur 2.  

Pritchard menar att alla individer besitter olika 
nivåer av energi vid varierande tidpunkter i sitt liv. 
Energimängden är också kopplad till tidigare 
energisatsningar och kan därför storleksmässigt 
variera. Har en tidigare satsning varit lyckad har 
utfallet genererat i en behovstillfredsställelse och 
energiförrådet har fyllts på ytterligare. Har en 
anställd gjort en energiinsats men utfallet varit en 
besvikelse med en minskad behovstillfredsställelse 
som påföljd, genererar satsningen i ett minskat 
energiförråd. Varje arbetstagare har således olika 
behov och de energisatsningar som individen gör 
styrs av egna intressen och handlingar. Alla gör 
dock investeringar i sådant som var och en tror ska 
generera avkastning och leda till 
behovstillfredsställelse. (Alsrup, 2001) Pritchard för 
ett likvärdigt resonemang med Alvesson och 
Sveningsson om att individen själv styr 
motivationsprocessen utifrån sina egna hypoteser 
om hur en handling kan inverka på framtiden. 

Figur 2: Pritchards motivationsprocessmodell  
(Alsrup, 2001, egen bearbetning).  

Alla anställda förväntar sig att den arbetsprestation som utförs ska frambringa i ett resultat 
som senare ska bedömas av andra. (Alsrup, 2001) Medarbetarens närmaste chef är en tänkbar 
kandidat men även arbetskamraterna och medarbetarens egna utlåtande är andra bedömare. 
Resultatet av bedömningen mynnar ut i olika utfall. Alsrup (2001) menar att det är vanligt 
förekommande med muntliga kommenterar om din egen arbetsinsats som också på sikt kan 
resultera i exempelvis nya ansvarsområden. Pritchards motivationsmodell kan följaktligen ses 
som en sammansatt process som mynnar ut i en ökad motivation.  För att koppla samman 
detta med vårt ämnesval kan det tänkas att en sådan energisatsning kan utgöras av att antas till 
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ett traineeprogram eller till att bli erbjuden den befattning som personen i fråga har ansökt 
om. Om individen anser att utfallet varit lyckat kan det leda till en ökad motivation och 
personens energipool fylls på ytterligare.  

3.3.6 McClellands behovsteori 
McClelland behovsteori är indelad i prestationsbehov, kontaktbehov och maktbehov (Hughes 
et al., 2002). Till skillnad från Herzberg och Maslow hävdar McClelland att det individuella 
behovet vid födseln skiljer sig åt mellan personer och att det är miljön runt människan som 
formar individen. Då respondenterna i undersökningen representeras av personer med en 
bakgrund som trainee samt av traditionellt anställda, finner vi det relevant att redogöra för om 
miljön runt människan kan ha en inverkan.  Med denna teorietiska ansats ämnar vi därför gå 
ännu djupare bland motivationsteorierna och introducera läsaren för McClellands behovsteori 
som hävdar att det är omgivningen som påverkar individen. Han anser att behov på en lägre 
nivå måste vara uppfyllda innan behov på en högre nivå ska kunna uppfyllas medan Maslow 
och Herzberg främst fokuserar på hur redan existerande behov tillfredsställs (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). Vidare fokuserar McClelland på att befintliga behov vidareutvecklas vilket 
enligt Kaufmann & Kaufmann (1998) karakteriseras av 70 – och 80 – talisterna som i första 
hand anses vara en prestations – och maktberoende grupp.   

Det första behovet som McClelland tar upp i sin teori om de mänskliga nödvändigheterna är 
prestationsbehovet (Hughes et al., 2002). Det centrala i denna är ett starkt intresse och 
engagemang i att göra något annorlunda vilket ofta resulterar i en bättre lösning. Dessa 
individer har ofta höga krav på sig själva och utsätter sig gärna för situationer som innebär att 
de måste ta ett stort ansvar. Den målbild som de har målat upp för sig själva kan ibland 
uppfattas som orealistiska men de gör alltid en helhjärtad arbetsinsats för att nå målet 
samtidigt som de noggrant utvärderar situationer innan de tar risker. (Jacobsen & Thorsvik, 
2002) Ett annat kännetecken för personer med ett starkt prestationsbehov är att de i första 
hand koncentrerar sig på sitt eget arbete och struntar i vad omgivningen tycker om dem som 
personer och kollegor (Hughes et al., 2002). 

Det andra behovet som McClelland ser som en mänsklig nödvändighet är kontaktbehovet som 
främst karakteriseras av ett starkt behov av samhörighet (Hughes et al., 2002). Personer som 
återfinns i denna kategori har en benägenhet att vilja vara omtyckt av andra och har därför en 
stor vänskapskrets (Kaufmann & Kaufmann, 2002). Kontaktbehovet i McClellands 
behovsteori kan kopplas samman med Maslows sociala behov då individen även fokuserar på 
att hjälpa andra människor som är i behov av assistans. Behov av makt är det tredje och sista 
centrala behovet som McClelland tar upp i sin behovsteori (Hughes et al., 2002). Främst berör 
behovet av makt en önskan om inflytande. McClelland gestaltar inte maktbehovet med 
dominans och manipulation utan med en önskan om att få gensvar för sina reflektioner och 
åsikter. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 
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3.3.7 Sammanfattning motivationsteori 
Vi har i detta delkapitel redogjort för ett antal olika motivationsteorier på ett begrepp som 
många anser som komplext men logiskt. Maslow förklarar individens motivation genom ett 
hierarkisystem på fem olika sektioner där en lägre nivå måste vara uppfylld innan en person 
formar högre mål. Herzberg menar istället att individen påverkas av yttre och inre element.  
Pritchard motivationsprocessmodell presenteras i figur 2 och han menar att alla individer 
förfogar över olika mycket energi vid olika tidpunkter i sitt liv och att en energisatsning som 
resulterat i minskad behovstillfredsställelse skapar ett minskat energiförråd. McClellands 
behovsteori är indelad i prestationsbehov, kontaktbehov och maktbehov. Till skillnad från 
Herzberg och Maslow hävdar McClelland att det individuella behovet vid födseln skiljer sig 
åt mellan alla människor och att det är miljön omkring människan som formar individen. 
Eftersom vår studie består av individer som gått ett traineeprogram samt av de som enbart 
haft traditionella anställningar, anser vi att McClellands teori är intressant och kan appliceras 
på studien.   

I figuren här nedan finns en sammanfattande modell över de motivationsteorier som 
presenterats i den teoretiska referensramen.  

MMOOTTIIVVAATTIIOONN

TTRRAADDIITTIIOONNEELLLLAA TTEEOORRIIEERR NNYYAA TTEEOORRIIEERR

** MMaassllooww ** PPrriittcchhaarrdd
** HHeerrzzbbeerrgg
** MMccCClleellllaanndd

Figur 3: Sammanfattning motivationsteorier (egen bearbetning).  

3.4 Traineeprogram 
I vår studies problemställning framgår det vad studien handlar om och där framkommer det 
kortfattat att ändamålet med uppsatsen är att redogöra för skillnader mellan anställda med 
traineebakgrund och traditionellt anställda. För att kunna besvara problemformuleringen är 
det därför viktigt att få en bra bild över vad som avses med ett traineeprogram. Även fast 
traineeprogram har en historia som sträcker sig tillbaka till lärlingsutbildningens introduktion 
år 1905 i Sverige är det inte helt tydligt vad det egentligen innebär att vara trainee. (Alfvén, 
1994) Fackförbundet Civilekonomernas definition av traineeverksamhet lyder: 



Traineeprogram – din väg till framgång 
 

                         32 (96)   

”Låta nyanställda, nyexaminerade, under en begränsad tidsperiod, planerat och 
målinriktat, få prova på olika verksamheter inom ett företag, innan ordinarie 

befattning bestäms. Praktiken ska varvas med teoriinslag.” 
Civilekonomerna.se 

Begreppet trainee härstammar från termen lärling och ett traineeprogram erbjuder en person 
möjlighet att pröva på många olika arbetsområden. Antalet traineeprogram har under den 
senaste treårsperioden fördubblats. (Civilekonomen 1/2009) Christina Briés från 
rekryteringsföretaget Propell menar att traineeprogram är ett sätt för företag att rusta sig för 
framtiden och att den rådande lågkonjunkturen inte påverkar utbudet nämnvärt. 
(Civilekonomen 1/2009) Genom ett samarbete mellan Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna 
och Traineeguiden.se har ett certifikat för traineeprogram tagits fram. Detta certifikat har 
formats för att klargöra vad som kan samt vad som bör förväntas av ett traineeprogram. För 
att ett företag ska få sitt certifikat krävs att följande fem punkter är uppfyllda: 

11)) TTrraaiinneeeeaannssttäällllnniinnggeenn sskkaa vvaarraa ddeettssaammmmaa ssoomm eenn ttiillllssvviiddaarreeaannssttäällllnniinngg
Vid påskrift av anställningsavtalet för traineeprogrammet ska företaget kunna 
garantera en tillsvidareanställning efter programmets slut. 

22)) PPrrooggrraamm sskkaa ffiinnnnaass fföörr hheellaa ttrraaiinneeeepprrooggrraammmmeett
Ett program som gäller för hela traineeperioden ska presenteras för traineen innan 
anställningen sker. I detta ska företaget presentera syfte, innehåll och mål med 
programmet. Vidare ska en mentor/handledare utses som ska finnas tillgänglig under 
hela programtiden.  

33)) LLäännggddeenn ppåå ttrraaiinneeeepprrooggrraammmmeett sskkaa vvaarraa mmeellllaann 99 oocchh 3300 mmåånnaaddeerr
Längden på programmet ska anpassas efter dess innehåll och det ska finnas tid för att 
programmets alla moment ska hinnas med. Inslag av både praktik och teori ska finnas 
med, där teoridelen bör omfatta minst 10 procent av tiden. De praktiska 
arbetsuppgifterna får variera men ska vara kvalificerade för att säkerställa att traineen 
förvärvar relevanta kunskaper och erfarenheter.  

44)) IInnggåånnggssllöönneenn fföörr eenn ttrraaiinneeeeaannssttäällllnniinngg sskkaa mmoottssvvaarraa iinnggåånnggssllöönneenn fföörr eenn vvaannlliigg
ttiillllssvviiddaarreeaannssttäällllnniinngg
En ingångslön för en trainee ska vara likställd med en ingångslön för en person med 
motsvarande kompetens och utbildning och som anställts via en vanlig 
tillsvidareanställning. 

55)) AArrbbeettssggiivvaarreenn sskkaa kkuunnnnaa eerrbbjjuuddaa rreelleevvaannttaa aarrbbeettssuuppppggiifftteerr eefftteerr
ttrraaiinneeeepprrooggrraammmmeettss sslluutt
När programmet är avslutat ska företaget erbjuda traineen en tillsvidareanställning, 
med relevanta arbetsuppgifter. Detta ska framgå i det anställningsavtal som upprättas 
innan traineeprogrammet startar. (traineeguiden.se)
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Att antas till ett traineeprogram kan innebära många fördelar. Genom att få pröva på flera 
varierande arbetsområden är det möjligt för en trainee att lära känna företaget och få en god 
helhetssyn över dess produkter, processer, organisationer och kultur (Granberg, 2003). 
Ytterligare en fördel med traineeprogram är att det ges tillfälle att skapa ett stort och brett 
kontaktnät, som kan bli betydelsefullt senare under karriären. Vanligtvis leder ett 
traineeprogram inte till en specifik tjänst efter programmet slut. Istället ges traineen en unik 
möjlighet att under programmets gång pröva på varierande arbetsområden och därigenom få 
möjlighet att se vilket område som personen anser som mest åtråvärt och intresseväckande. 
(tria.se) De nackdelar som brukar nämnas med programmen är att de kan variera i kvalitet, 
både gällande lön och innehåll (tria.se).  

Kompetensutveckling som traineeprogram är kostsamt för arbetsgivaren. Av denna anledning 
hoppas företagen att organisationen får behålla de personer som går programmen.  
Anledningen till detta är självklart att företagen önskar ta del av den kompetens som 
traineerna erhållit under programmets gång. I de fall där traineerna väljer att lämna 
organisationen efter programmets slut, kommer företaget att gå miste om fördelarna med 
utbildningen. Det enda som således finns kvar är de utgifter och kostnader som traineen 
föranlett.    

3.5 Lojalitet 
Som vi tidigare presenterat är traineeprogram en kostsam och relativ osäker investering för 
företag. När traineer har genomfört programmen finns det en möjlighet att de väljer att lämna 
företagen för arbetsgivare som erbjuder ett mer attraktivt anbud. Detta scenario gäller inte 
bara för traineeanställda utan är naturligtvis även vanligt förekommande bland individer med 
en traditionell anställning. Av denna anledning önskar företag skapa en lojalitetskänsla bland 
de anställda, för att på detta vis undkomma det ovan nämnda scenariot. Vi anser att det är av 
vikt för uppsatsen att presentera olika definitioner av lojalitet som tillsammans täcker de 
dimensioner av begreppet som vi anser är relevanta för studien. Detta gör vi för att, i likhet 
med individens motivation, kunna undersöka hur lojalitet skapas mellan arbetsgivare och 
arbetstagare samt hur detta lojalitetsband kan påverka en individs karriärutveckling. Även här 
är begreppet individuellt betingat och därför kommer varierande tolkningar att ges från person 
till person.       

Som många andra företag använder företaget Unilever sig av ett Management Traineeprogram 
för att säkra koncernens långsiktiga försörjning av kompetenta ledare, säger Eva Idmark 
projektkoordinator för Unilevers traineeprogram. (Examensguiden, 2009:1) Kostnaden för 
kompetensutveckling genom traineeprogram är stora och omedelbara för företag medan 
fördelarna främst är, som Idmark nämner, långsiktiga. Organisationer som bekostar individers 
kompetensutveckling står alltid inför risken att gå miste om fördelarna med investeringen då 
den anställde kan lämna företaget för ett mer lukrativt alternativt (Pfeffer, 1994). Som vi 
tidigare förklarat är karriärmöjligheten viktig för många 70 – och 80 – talister och företagen 
står inför en tuff utmaning med att lyckas bevara den nya arbetskraften. Företagen önskar 
skapa en känsla av lojalitet bland sina medarbetare för att på så sätt kunna behålla 
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kompetensen inom organisationen. (Pfeffer, 1994) Ordet lojalitet har liksom begreppen 
kompetens och motivation fler än en definition. Svenska ordboken definierar lojalitet som: 

”Pålitlighet, trohet, kamratlighet, hederlighet, solidaritet” 
(Svenska ordboken, 2003) 

Som Svenska ordbokens definition tydliggör är det svårt att ge en klar definition över 
begreppet lojalitet och således kan det användas i många olika sammanhang. En aspekt av 
begreppet är organisationslojalitet, det vill säga den anställdes lojalitet gentemot 
organisationen. Det är framförallt denna förklaring som väcker vårt intresse. Att rekrytera 
externt innebär stora kostnader för samtliga företag därför är verksamheten intresserad av att 
behålla den kompetens som förvärvats. Graham ger följande definition: 

”Identifiering med och trohet till en organisations ledare och organisationen som 
helhet, som överskrider individens, arbetsgruppens och avdelningens snäva 

intresse.” 
(Graham, 1991, s.255) 

Med denna begreppsdefinition beskriver Graham hur individen förhåller sig till 
organisationen. Vi kopplar Grahams (2000) definition till Alvessons tolkning av lojalitet, där 
han menar att lojalitet kan likställas med, ”frånvaro av utträde”. Som vi tidigare presenterat i 
teorikapitlets inledning, menar Anttila (2001) att en individs förmåga att lösa uppgifter utgör 
en mycket viktig faktor för att företag ska kunna nå framgång. Om de personer som besitter 
betydelsefull kompetens lämnar organisationen kommer företaget gå miste om kunskap och 
skicklighet vilket medför att organisationen som helhet får det allt svårare att nå framgång. 
Även Reichheld (1996) betonar vikten av att de anställda stannar kvar inom organisationen. 
Han fortsätter på Anttilas linje och menar att lojala medarbetare är en förutsättning till en 
trogen kundkrets och är därigenom en viktig del av vägen till framgång. En lojal 
personalstyrka medför även att personalomsättningen kan sänkas och rekryteringskostnaderna 
reduceras. (Reichheld, 1996) 

Rousseau (2004) beskriver istället lojalitet som, ”ett åtagande mellan arbetsgivare och 
arbetstagare att möta varandras behov”. Detta vidareutvecklas av Lindgren et al. (2001) som 
menar att den känsla av lojalitet som individen känner, i allt större utsträckning kommer att 
riktas mot de arbetsuppgifter som organisationen kan erbjuda, istället för mot organisationen 
själv. Detta anser vi ha sin del i att dagens nyutbildade akademiker med 70 – och 80 – 
talisterna i åtanke, i allt större utsträckning fokuserar på den egna karriärutvecklingen. Detta 
tvingar arbetsgivaren att ständigt hålla arbetstagarna med vad de anser som intressanta och 
utvecklande arbetsuppgifter. I och med att dagens unga arbetskraft byter tjänst allt oftare, är 
dagens individ medveten om att det är viktigt att utföra ett bra arbete samtidigt som 
uppbyggandet av kontakter och nätverk för framtida användning, är av stor vikt. (Lindgren et 
al., 2001) För att återkoppla detta till uppsatsens syfte har vi för avsikt att kontrollera om våra 
respondenter skiljer sig åt eller om de också främst fokuserar på den egna karriärutvecklingen.  
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Många stora, internationella företag samlar individer med stor kompetensen i företagets 
ledning. Konsekvenserna förväntas bli mer allvarliga och skadliga för organisationerna om 
nyckelpersoner med stor kompetens lämnar företaget, än om individer längre ner i hierarkin 
gör detsamma (Alvesson, 2000). Detta medför att många företag främst anstränger sig för att 
behålla nyckelpersonerna. Dessa ansträngningar kan exempelvis utgöras av förmånliga löne – 
och bonusavtal.   

När det gäller personer med bakgrund som trainee, har ABB som drivit sitt 
elevingenjörsprogram i 98 år, varit framgångsrika med att lyckas behålla sina traineer efter 
programmets slut. Peter Malm berättar att tre av fyra traineer stannat kvar inom koncernen 
efter verkställt program, vilket har medfört att många före detta traineer idag sitter i ledande 
positioner. (Alsrup, 2001) Hagström och Kinnander (1983) talar i sin rapport om att det lätt 
skapas en vi/dem – situation inom traineeverksamhet. Samma forskare menar att 
traineeprogrammen kan väcka avundsjuka hos medarbetarna och att programdeltagarna i vissa 
fall tyr sig för mycket till varandra och bildar subgrupper. Peter Malm berättar att han noterat 
en viss ”följa-John-mentalitet” bland traineedeltagarna hos ABB och att de påverkas av 
varandra i valet om de ska stanna kvar inom koncernen efter avslutat program. (Alsrup, 2001)    

Vi anser att Graham (1991), Alvesson (2000) samt Rousseau (2004) tillsammans definierar 
lojalitet på ett sådant sätt att definitionerna tillsammans beskriver vårt synsätt av begreppet. 
Utifrån definitionerna, ”Identifiering med och trohet till en organisation”, ”frånvaro av 
utträde” och ”ett åtagande mellan arbetsgivare och arbetstagare att möta varandras behov”
ämnar vi undersöka hur respondenterna ser på begreppet lojalitet samt hur lojalitetsband kan 
skapas inom organisationen samt vilken påverkan dessa kan ha.  

Ordet trainee väcker förväntningar. Fördelarna är många men problem kan komma att uppstå. 
Även om många traineer kommer spela en viktig roll i organisationers förändringsprocess är 
det inte självklart att alla outtalade mål kommer att uppfyllas. Detta kan leda till att traineer 
känner sig svikna och bestämmer sig för att lämna organisationen. Lindgren et al. (2001) 
menar att ju bättre individens förväntningar stämmer överens med organisationens, desto 
större möjlighet är det att individen är lojal mot organisationen. (Alsrup, 2001) konstaterar i 
sin undersökning av traineeprogram, att det långvariga lojalitetskontraktet mellan 
traineedeltagare och arbetsgivare har luckrats upp. En orsak till detta kan vara att det existerar 
outtalade mål från både arbetsgivaren och arbetstagarens sida, som inte uppfylls. Dessa 
outtalade mål mellan individ och företag brukar benämnas som det psykologiska kontraktet. 

3.6 Det psykologiska kontraktet 
Vi lever i en värld som befinner sig i ständig förändring. Som vi i inledningen nämnde är det 
människan som förändrar samhället, inte samhället som förändrar människan. Idag är 
merparten av de yrkesverksamma födda på 40 – talet och det är också denna generation som 
inom några år kommer att gå i pension. I en publicerad tidningsartikel framkommer det att 
äldre medarbetare är mer lojala än sina arbetsgivare och att de därför stannar kvar under en 
längre period inom organisationen (Taylor, 2006). Fürth et al. (2006) menar på att 70 – och 80 
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– talisterna är mer karriärmedvetna och flexibla. Lojalitet gentemot en organisation står inte 
lika högt på listan i jämförelse med relationer och upplevelser som är personligt och 
individuellt tillfredsställande. Eftersom synen på arbete har förändrats har också 
arbetsuppgifterna individualiserats och arbetstiderna blivit mer flexibla, vilket medför att 
arbetsgivaren har mindre kontroll över hur medarbetarna utför arbetsuppgifterna.  

Eftersom vi har antagit ett arbetstagarperspektiv i denna studie har vi inte genomfört några 
intervjuer med arbetsgivaren. Det innebär att vi i den teoretiska referensramen kommer att 
redogöra för kontraktet men i kapitel 5 kommer vi att fokusera på arbetstagaren. Med 
utgångspunkt i ovanstående resonemang finner vi det relevant att redogöra för det 
psykologiska kontraktet som teori. Syftet med denna teori är att klargöra för läsaren hur 
värdefullt det är för en arbetsgivare och arbetstagare i en organisation att känna till varandras 
förväntningar. 

3.6.1 Formella kontrakt och andra avtalsformer 
Det psykologiska kontraktet har blivit mer värdefullt och fått en starkare position vilket 
innebär att individens individuella förhandlingsförutsättningar har förbättrats (Kaufmann & 
Kaufmann, 1998; Conway & Briner, 2005).   

För några år sedan utgjordes till största del samtliga formella kontrakt i arbetslivet av 
tillsvidareanställningar. Denna kontraktsform är fortfarande det dominerade alternativet men 
andra modeller har introducerats som tänkbara konkurrenter. (Isaksson & Bellaagh, 2005) 
Kontrakt och avtal tecknas inte enbart mellan medarbetare och organisation utan detta är 
också något som sker utanför arbetsplatsen. Exempel på ett sådant avtal är den skatt som varje 
månad dras på vår lön och som i framtiden bland annat ska generera utbetalningar i form av 
pensioner, gratis skola och sjukvård. (Kahlke & Schmidt, 2002)    

3.6.2 Begreppets framväxt 
I samband med att en person påbörjar en anställning hos ett företag har individen genomgått 
en rekryteringsprocess. Ofta bildar sig den rekryterade en uppfattning om organisationen 
redan innan personen i fråga påbörjar sin anställning. Arbetstagaren förväntar sig något från 
arbetsgivaren samtidigt som arbetsgivaren har förväntningar på arbetstagaren. Det har således 
uppstått ett ömsesidigt beroende mellan parterna (Kahlke & Schmidt, 2002). Detta beroende 
kallas det psykologiska kontraktet och är ett informellt kontrakt (Hwang, Lundberg, Rönnberg 
och Smedler, 2007). För att kunna undersöka huruvida förväntningarna hos arbetstagare med 
traineebakgrund skiljer sig från en individ med en traditionell anställning, utgör det 
psykologiska kontraktet en faktor som vi anser vara relevant att undersöka.  

Det var under 50 – talet som begreppet introducerades för första gången men det var först på 
60 – talet som det psykologiska kontraktet fick en mer utförlig förklaring. Begreppet 
introducerades och var ett samlingsnamn för att beskriva oskrivna regler och outtalade krav 
mellan en arbetstagare och dennes arbetsgivare (Argyris, 1960; Levinson et al., 1962; 
Rousseau, 1995). På arbetsplatsen har det skapats en relation mellan dessa två parter och det 
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psykologiska kontraktet utgör en personlig reflektion av dessa oskrivna regler och krav men 
också av muntliga utformade löften (Isaksson & Bellaagh, 2005). Under 60 – talet pågick en 
diskussion huruvida vilken definition som skulle råda för begreppet. Tillsammans med andra 
forskare framställde Levinson följande förklaring: 

”A series of mutual expectations of which the parties to the relationship may not 
themselves be dimly aware but which nonetheless govern their relationship to 

each other”. 
(Levinson, 1962, s.97) 

Levinson menade att det fanns en koppling mellan arbetstagarna och arbetsgivarna. Under 80 
– talet började begreppet användas allt mer och i mitten av 90 – talet presenterade Rousseau 
sin definition av det psykologiska kontraktet.   

”The psychological contract is individual beliefs, shaped by the organization, 
regarding terms of an exchange agreement between the individual and their 

organization”. 
(Rousseau, 1995, s.9) 

Till skillnad från ett formellt kontrakt kan det psykologiska kontraktet ständigt förändras över 
tiden, beroende på vad de inblandande parterna har sagt och inte sagt gällande regler och krav. 
Det kommer sålunda ständigt att finnas oskrivna förväntningar mellan ett företags anställda 
och respektive medarbetares chef. (Conway & Briner 2005)  

3.6.3 Arbetstagarens syn på psykologiska kontrakt  
Nu när läsaren har introducerats i det psykologiska kontraktet som föreställning ämnar vi 
bygga vidare på den teoretiska ansatsen genom att presentera hur de anställda själva kan 
påverka utformningen av sitt kontrakt. Vi har för avsikt att belysa arbetstagarens syn på sina 
egna karriärmöjligheter. Syftet med detta är att bilda en förståelse för när kontraktet börjar 
gälla och om arbetstagarens typ av anställningskontrakt kan ha betydelse för om och i så fall 
hur det psykologiska kontraktet skapas. I figur 6 presenterar vi en sammanställning över vad 
arbetsgivaren och arbetstagaren skapar för förväntningar samt hur dessa kan förändras över 
tiden. För att återkoppla detta till uppsatsens syfte anser vi inte att våra intervjupersoner 
skiljer sig från övriga, därför har vi valt att ta med denna teori.  
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Figur 4: Förändringar av psykologiska kontrakt (Kahlke & Schmidt, 2002, egen bearbetning). 

Rousseau har funnit att det psykologiska kontraktet består av sex olika faktorer som var och 
en inverkar på kontraktets utformning. Inledningsvis redogör Rousseau (2004) för individens 
frivilliga val som ökar sannolikheten att kontraktet fullföljs. Den andra faktorn bygger på hur 
parterna som ingår avtal med varandra tolkar innebörden av kontraktsvillkoren. För det tredje 
anses psykologiska kontrakt vara ofullständiga eftersom de ständigt är under bearbetning då 
relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren är under en ständig förändring. Den fjärde 
faktorn, multipla kontraktsskapare, påverkar kontraktets utformning genom att det försvårar 
för de inblandade att veta vilka som är inblandade (Conway & Briner, 2005). Om den ena 
partnern i ett kontrakt misslyckas med att infria kontraktets innehåll är det viktigt att skadan 
repareras i den mån det går för att rädda kontraktet. Den femte faktorn avser alltså hantering 
av förlust när ett kontrakt misslyckas. Den sjätte och sista faktorn som Rousseau (2004) tar 
upp är kontraktet som modell för relationen parterna emellan. Ett redan fungerande kontrakt 
lever vidare så länge det inte finns behov av förändringar i form av exempelvis anställnings –
och organisationsförändringar. Detta tycker vi stärker vårt argument för att en individ som 
tilldelas nya arbetsuppgifter också måste förhandla om sitt psykologiska kontrakt.    

3.6.4 Tre former av psykologiska kontrakt 
I den teoretiska referensramen ämnar vi också redogöra för de tre formerna av psykologiska 
kontrakt. MacNeil (2001) var den som grundade kontraktsindelningen och den som ansåg att 
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avtalet varierade från individ till individ beroende på vilken form av anställning som är 
gällande. 
  
Rousseau (2004) förklarar det relationella kontraktet som ett åtagande mellan arbetsgivaren 
och arbetstagaren där fokus ligger på lojalitet och stabilitet. Enligt Rousseau bygger lojalitet 
på en förbindelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren att möta varandras behov. 
Anledningen till varför vi har valt att ta med denna teori är för att studera huruvida 
arbetstagaren upplever att kontraktet följs mellan parterna. Stabiliteten beskrivs som en öppen 
förbindelse till framtiden. Karaktäristiskt för denna kontraktsform är att det är en god relation 
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Uppstår en konflikt finns det en stark vilja att denna 
tvist ska lösas för att kunna behålla den goda relationen mellan parterna.  

Transaktionella kontrakt återfinns främst bland arbetsuppgifter som är tidsbegränsade eller 
vid en begränsad och kortfristig anställning. Arbetstagare som är knutna till denna 
kontraktsform tenderar i betydligt större utsträckning än arbetstagare med relationella 
kontrakt, att söka anställning någon annanstans om bestämmelserna ändras. Eftersom vi har 
för avsikt att göra en jämförande studie mellan traineer och traditionellt anställda har vi valt 
att inte fördjupa oss i denna kontraktsform som främst berör arbetstagare med tidsbegränsade 
anställningar.   

Den tredje och sista formen kallar Rousseau (2004) för balanserade kontrakt. Denna typ av 
kontrakt är en blandning mellan relationella – och transaktionella kontrakt och innebär att det 
ekonomiska ansvaret delas mellan den anställde och arbetsgivaren. Dessa kontrakt utmärkas 
också av omförhandlingar över tid eftersom det ekonomiska kontraktet och arbetstagarna 
behöver förändringar. Det uppstår således en så kallad win – win situation mellan parterna. 
För att upprätthålla kontrakten krävs således en insats från bägge parterna för att bevara 
engagemanget.  Vi valde att ta med denna teori eftersom vi menar på att win – win situationer 
kan uppstå när anställda genomför kompetensutveckling i form av vidareutbildningar. I 
gengäld får arbetsgivaren en kompetent och förstaklassig medarbetare.  

3.6.5 Sammanfattning psykologiska kontrakt  
Under 1960 – talet växte begreppet psykologiska kontrakt fram och allt sedan dess har 
begreppet fått ett bredare fotfäste. Det som utmärker kontraktsformen är att det inom en 
organisation finns oskrivna förväntningar mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, det vill 
säga, punkter som ej tas med i det formella kontraktet. De oskrivna förväntningarna är inte 
konstanta utan förändras alltjämt i takt med att relationen mellan parterna förändras.  

De anställda kan i lika stor utsträckning som arbetsgivaren påverka utformningen av 
kontraktet. Rousseau (2004) hävdar att det psykologiska kontraktet består av sex olika 
faktorer som var och en inverkar på kontraktets utformning.    

Beroende på vilken anställningsform en arbetstagare har kan avtalet variera. Enligt Rousseau 
(2004) finns det tre olika kontrakt och vi har valt att behandla två av dessa. Relationella 
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lämpar sig till anställda som under en längre tid befunnit sig i organisationen och där 
relationen präglas av lojalitet. Balanserade avtal är en blandning mellan relationella och 
transaktionella kontrakt och innebär att det finns en win – win situation mellan arbetstagaren 
och arbetsgivaren.   
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3.7 Sammanfattande teorimodell 
Nedan presenterar vi de tidigare redovisade teorierna i en sammanfattande modell. De 
faktorer som vi redogör för anser vi påverkar en individ i arbetslivet. Individens 
grundläggande kompetens, motivation och lojalitet samt dess möjligheter till 
kompetensutveckling påverkar utformningen av det psykologiska kontraktet som i sin tur 
påverkar individernas förväntningar på anställningen. Samtidigt som modellen tydliggör hur 
vi anser att de olika faktorerna påverkar varandra, fungerar den även som grund i 
konstruktionen av intervjumanualen och underlättar därmed insamlingen av det empiriska 
materialet.  

Figur 5: Sammanfattande teorimodell (egen modell).
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PPRRAAKKTTIISSKK MMEETTOODD
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ttiillllrräättttaa mmeedd ddee pprraakkttiisskkaa ddeettaalljjeerrnnaa..
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt vid utförandet av denna studie. Vi 
presenterar studiens primärkällor för att ge läsaren en ökad förståelse för respondenternas 
betydelse i undersökningen. Vidare kommer vi att redogöra för läsaren hur vi gått tillväga vid 
förberedelserna och genomförandet av de utförda intervjuerna. Avslutningsvis kommer vi att 
redovisa hur vi har behandlat den insamlade informationen från respondenterna innan 
kapitlet avslutas med en granskning av källkritiken.  

4.1 Primärkällor   
Med primärkällor avses ny information som insamlas för att specifikt användas till en studie 
(Dahmström, 2005). Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer vid insamling 
av primärdata under denna studie. Totalt har nio stycken intervjuer genomförts varav fyra av 
dessa med individer som medverkat i ett traineeprogram. Vid de övriga fem, har personer som 
innehar en traditionell anställning intervjuats.  Alla utom en intervju har genomförts via 
telefonintervjuer. Anledningen till att vi använt oss av telefonintervjuer är att respondenterna 
är verksamma i Stockholmsområdet och i annat fall än telefonintervjuer skulle 
undersökningen ej vara möjlig. Den sista intervjun genomfördes genom en så kallad 
besöksintervju på plats i Stockholm. Denna intervjuform kan ge mer utförliga och detaljerade 
svar samt en högre kvalitet än vad telefonintervjuerna erbjudit oss. (Dahmström, 2005) I god 
tid innan telefonintervjuerna genomfördes skickade vi intervjumallen till respondenterna för 
att underlätta telefonintervjun samt för att ge respondenterna möjlighet att återkomma med 
eventuella problem.  

4.2 Urval 
Vid valet av respondenter använda vi oss av ett bekvämlighetsurval vilket innebär att vi har 
varit medvetna om vår population och utifrån denna population (det vill säga av företag som 
har både traineer och traditionellt anställda) har vi därefter valt vilka företag som skulle 
kontaktas (Bryman, 2005).  Att använda sig av ett bekvämlighetsurval är inte något som 
rekommenderas eftersom urvalet ofta leder till missvisade slutsatser. Vi anser dock att detta 
inte kommer att påverka oss i någon större utsträckning eftersom vi gör semistrukturerade 
intervjuer med samtliga respondenter. Eftersom målet med studien är att undersöka vilka 
skillnader det går att urskilja mellan anställda med traineebakgrund och traditionellt anställda, 
beslutade vi i samförstånd med vår handledare att genomföra intervjuer med åtminstone fyra 
personer från varje företag. Av dessa ska två stycken genomgått ett traineeprogram och de 
övriga två ska vara anställda via en traditionell anställning. Med denna bakgrund i åtanke var 
vi beroende av information från de kontaktpersoner vi kommit i kontakt med via 
traineeguiden.se. Målpopulationen utgjordes därav av individer som genomfört ett 
traineeprogram och individer som blivit anställda via en traditionell anställning. Dessutom 
önskade vi att respondenterna befunnit sig på arbetsmarknaden i åtminstone fem år och detta 
på grund av att vi anser att studien skulle kunna få ett missvisande resultat om intervjuerna 
genomfördes med respondenter som är alltför nya på arbetsmarknaden. Med detta menar vi att 
studien skulle kunna få missvisande resultat om de respondenter som utgjordes av 
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traineedeltagare inte hunnit få ta del av eventuella fördelar som deltagandet i 
traineeprogrammet kan ge. 

I samband med att vi valde ämnesområde för uppsatsen hittade vi webbplatsen 
traineeguiden.se vars mål är att lista samtliga svenska traineeprogram. Som vi tidigare 
presenterat i den teoretiska referensramen har traineeguiden.se tillsammans med 
Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer arbetar fram ett certifikat som garanterar att fem 
förutbestämda krav uppfylls av de företag som innehar certifikatet. Det är inte alla företag 
som är registrerade på webbplatsen som innehar detta certifikat, vilket innebär att inte alla 
program på hemsidan uppfyller certifikatets krav. Företaget inom bank – och 
försäkringsbranschen innehar detta certifikat medan företaget inom elbranschen inte har det. 
Då merparten av de registrerade företaget på webbplatsen är välkända, börsnoterade företag 
på den svenska arbetsmarknaden, gav webbplatsen oss en utmärkt möjlighet att hitta passande 
företag för studien. Förutom att vi ansåg det fördelaktigt att intervjua större och framförallt 
etablerade företag på den svenska arbetsmarknaden önskade vi också intervjua individer som 
var verksamma inom samma branschområde. Inledningsvis var vår avsikt att genomföra 
studien inom branschområdet bank, finans och försäkring. Detta visade sig inte vara 
genomförbart då alltför många företag inom detta område av varierande skäl inte var 
intresserade att medverka i studien. Istället för att enbart fokusera på företag inom samma 
branschområde valde vi då att använda oss av väletablerade företag från varierande 
branschområden. Även om detta inte uppfyllde den initiala tanken, ansåg vi trots ett något 
annorlunda angreppssätt att detta skulle vara intressant att undersöka och vidare gav det oss 
möjligheten att studera ett vidare område av arbetsmarknaden.  

4.3 Val av organisationer 
Efter diskussioner med vår handledare besluta vi att ta kontakt med några fåtal företag 
eftersom vi ville genomföra fyra intervjuer på varje företag. Den första kontakten med 
företagen togs via telefon. Vi kontaktade den person som enligt traineeguiden.se var ansvarig 
för respektive företags traineeprogram för att på detta vis omgående få en personlig kontakt. 
Här presenterade vi kortfattat syftet med studien. Samtliga kontaktpersoner var inte 
anträffbara vilket medförde att vi kontaktade de berörda företagens växel för att säkerställa att 
de kontaktuppgifter vi fått från traineeguiden.se var aktuella och korrekta. När vi säkerställt 
detta skickade vi e-post till samtliga kontaktpersoner där vi mer utförligt berättade om syftet 
med vår studie, vilka temaområden som studien skulle behandla, kontaktuppgifter till 
uppsatsförfattarna samt önskemål om under vilken vecka som vi önskade att genomföra 
intervjuerna.  

Därefter fick de ansvariga kontaktpersonerna välja ut ett antal anställda som uppfyllde 
studiens krav. Bland de anställda som blev utvalda återfanns såväl tidigare traineedeltagare 
som människor som rekryterats till organisationen via en traditionell anställning. I det brev 
som vi skickade ut till kontaktpersonerna på respektive företag framgick det tydligt att vi var 
intresserade av personal som hade vistats på företaget under de senaste fem åren. I den mån 
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detta gick att uppfylla gav kontaktpersonerna på respektive företag oss telefonnummer och e-
post adresser till de medarbetare som valts ut.  

Kontaktpersonen på företaget inom elbranschen lämnade kontaktuppgifter till de traineer som 
vara aktuella för studien utifrån den kravprofil som vi ovan redogjort för. För tillgång till 
medarbetare som med en traditionell anställning hänvisade kontaktpersonen oss till företagets 
HR – avdelning och deras gruppchef. Här tilldelades vi en lista med namn på 15 personer som 
var aktuell för studien. Vi beslutade att skicka ett mail till var och en där vi informerade om 
vår studie samt ställde frågan om det fanns något intresse att delta som respondenter i studien. 
Gensvaret var mycket positivt och redan samma dag som vi skickade ut förfrågan hade vi fyllt 
den önskade kvoten av respondenter.  

Kontaktpersonen på företaget inom bank - och försäkringsbranschen ansvarade själv för allt 
administrativt arbete. Personen i fråga utgick från det brev som skickat ut där vi redogjorde 
för vårt önskemål av två intervjupersoner med en bakgrund som trainee samt två 
intervjupersoner med en bakgrund som traditionellt anställda (se bilaga 1). När 
kontaktpersonen fått klartecken från anställda på företaget som var intresserade av att delta i 
vår studie fick vi ta del av deras kontaktuppgifter. Vi kontaktade sedan dessa individer för att 
boka in en intervjutid.  

4.4 Intervjuguidens sammansättning 
Innan konstruktionen av intervjumallen hade vi arbetat fram en teoretisk referensram. Den 
teoretiska referensramen innefattade de teorier som vi ansåg vara mest relevanta för studiens 
genomförande. Vi valde dessutom att presentera teorierna i en sammanfattade modell. Genom 
att göra på detta vis anser vi det vara lättare att utforma ett frågeformulär som berör de utvalda 
teorierna. Det är viktigt att konstruera intervjufrågor som styrs av studiens frågeställning. I 
annat fall kan forskarna upptäcka att de inte fått svar på relevanta frågor som går hand i hand 
med studien. (Dahmström, 2005) 

Intervjuguiden som skapades utgjordes av fem större temaområden.Vid utformandet av 
intervjuguiden fokuserade vi på att länka samman studiens problemformulering, syfte samt 
teoretiska referensram. Exempelvis konstruerade vi en fråga som handlade om individens 
förväntningar som vi ansåg skulle beröra det psykologiska kontraktet som teori samt besvara 
på vårt delsyfte om eventuella skillnader i förväntningar mellan traineer och traditionellt 
anställda. Anledningen till denna indelning är för att vi har valt att genomföra 
semistrukturerade intervjuer. Vi valde semistrukturerade intervjuer eftersom vi vill ge 
utrymme åt respondenterna vilket ger dem bredare svarsmöjligheter och en chans att säga sitt 
i berört temaområde. Genom att konstruera en kortare intervjuguide öppnar vi upp för 
respondenten att fritt berätta om ett specifikt tema. Vidare gav det oss även möjligheten att 
ändra på frågornas ordningsföljd beroende på respondenternas svar. Eftersom syftet med vår 
studie är att undersöka vilka skillnader det går att urskilja mellan anställda med 
traineebakgrund i jämförelse med arbetstagare som inte har gått ett traineeprogram, skapade 
vi två olika intervjuguider. En tematiserad intervjuguide avsåg intervjuer med individer som 
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gått ett traineeprogram och den andra mallen utgjordes av intervjufrågor riktad till en person 
med traditionell anställning. (Halvorsen, 1992)  

Vi skapade även två intervjuguiden som vi författare använde oss av i samband med 
intervjutillfällena. Grundkonstruktionen var densamma men formuläret bestod också av ett 
flertal följdfrågor. Beroende på hur utförliga svar respondenterna skulle komma att ge var det 
svårt att på förhand veta hur långa intervjuerna skulle bli. Tillsammans skapade vi en 
intervjumall som vi ansåg täcka den teoretiska referensramen. Innan vi skickade ut 
frågeformuläret till respektive respondent granskade vi tillsammans med vår handledare 
frågeformuläret. Detta för att undvika besynnerligt formulerade frågor samt att alla delar av 
vår teoretiska referensram fanns representerad i formuläret. 

4.5 Insamling av primärdata 
Ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer är de mest använda metoderna inom det 
kvalitativa forskningsområdet (Halvorsen, 1992). I denna studie har vi valt att använda oss av 
en semistrukturerad intervjuprocess eftersom vi har skapat några temaområden som ska 
beröras under intervjuförfarandet. När man använder sig av detta tillvägagångssätt är det 
enbart temaområdena som är förutbestämda vilket öppnar upp för respondenten att fritt 
berätta om det berörda området. Vidare finns det möjlighet för intervjuaren att ställa frågor 
som rör temaområdet om det kan kopplas samman med något som respondenten har sagt 
(Bryman & Bell, 2005). Ostrukturerade intervjuer kan istället jämföras med ett vanligt samtal 
mellan den som blir intervjuad och intervjuaren. I samband med att man väljer detta 
förfaringssätt är det ofta endast en fråga som intervjuaren ställer och som respondenten ska 
besvara. (Holme & Solvang, 1991) Eftersom att vi ämnade ta reda på respektive respondents 
åsikt och tankar kring de fem temafrågorna ansåg vi att en semistrukturerad intervju skulle 
vara mer lämplig vid utförandet av denna studie.  

I denna studie använder vi som bekant oss både av primär – och sekundärdata. Primärdata 
erhålles via intervjuerna medan de sekundära källorna i studien utgörs av kurslitteratur, 
vetenskapliga artiklar och andra publicerade dokument. Vi har totalt genomfört nio stycken 
intervjuer varav fyra individer innehar en traineebakgrund. Som vi tidigare nämnt 
genomfördes åtta av dessa via telefon då uppsatsförfattarna inte hade möjlighet att besöka 
respondenterna på deras arbetsplatser vid intervjutillfället.  

Nedan presenteras en modell över de intervjuer som genomförts under denna studie. Här 
presenteras branschområde, intervjuform, datum samt längd på intervjuerna.  
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Tabell 1: Sammanställning av respondenterna 

4.6 Intervjuernas genomförande 
Samtliga intervjuer inleddes med att vi presenterade oss själva samt att vi kort redogjorde för 
vår studie och bakgrunden till den. Vi kontrollerade om respondenterna hade tagit del av den 
intervjuguide vi skickat till dem och om det fanns några oklarheter kring studien. Då alla 
intervjuer bokades in i god tid, hade samtliga respondenter en dryg vecka på sig att förbereda 

Bransch       Respondent   Intervjuform   Datum    Längd på intervju 

Energibolag Intervjuperson 1, 
traditionellt anställd

Semistrukturerad 
Telefonintervju 

2009-03-16 47 min 

Energibolag Intervjuperson 2, 
trainee anställd  

Semistrukturerad 
Telefonintervju 

2009-03-17 46 min 

Energibolag Intervjuperson 3, 
traditionellt anställd

Semistrukturerad 
Telefonintervju 

2009-03-17 46 min 

Energibolag Intervjuperson 4, 
traditionellt anställd

Semistrukturerad 
Telefonintervju 

2009-03-18 34 min 

Bank & 
Försäkringsbolag 

Intervjuperson 5, 
trainee anställd 

Semistrukturerad 
Telefonintervju 

2009-03-19 70 min 

Bank & 
Försäkringsbolag 

Intervjuperson 6, 
trainee anställd 

Semistrukturerad 
Telefonintervju 

2009-03-20 46 min 

Bank & 
försäkringsbolag 

Intervjuperson 7, 
traditionellt anställd

Semistrukturerad 
Telefonintervju 

2009-03-25 54 min 

Bank & 
försäkringsbolag 

Intervjuperson 8, 
traditionellt anställd

Semistrukturerad 
Telefonintervju 

2009-03-25 46 min 

Energibolag Intervjuperson 9, 
trainee anställd 

Semistrukturerad 
Intervju 

2009-03-30 50 min 
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sig inför intervjun. Ingen av respondenterna uppgav att det fanns några oklarheter innan 
intervjuerna startade. Därefter ställde vi några allmänna frågor om respondenten och dennes 
utbildningsbakgrund för att på detta vis bilda oss en tydlig uppfattning om respektive individs 
sysselsättning innan inträdet på arbetsmarknaden. Vidare fick respondenten berätta om sin tid 
hos företaget. På detta sätt kunde vi ringa in vilken syn respondenten hade på företaget vid 
anställningsögonblicket, om synen förändrats under årets gång samt vilka förväntningar som 
fanns mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Avslutningsvis fick respondenten berätta hur 
karriären utvecklats vilket gav oss en inblick i hur intervjupersonen karriär förändrats under 
årets gång med avseende på bland annat arbetsuppgifter och löneutveckling. (Se bilaga 2 och 
3).  

Med anledning till avståndet till Stockholm kunde vi inte genomföra besöksintervjuer, vilket 
var vår initiala målsättning. Vi var mycket noga med att den miljö som vi befann oss i skulle 
inge lugn och ro för såväl oss själva som för respondenten. Vi menar på att det är viktigt att 
inte intervjupersonen störs av oljud eller andra störande oväsen i samband med 
intervjutillfället då detta kan ha negativ effekt på det insamlande materialet. Eftersom vi var 
ute i god tid med att boka in våra telefonintervjuer samt att intervjupersonen själv fick välja 
datum och tid underlättande vi för respondenten att finna en lugn miljö utan möjlighet till 
avbrott.  Besöksintervjun hade vi också bokat in långt i förhand för att datum och tid skulle 
passa respondenten.  

Att även ha en lugn och rofylld miljö för de som genomför intervjun anser vi vara nödvändigt, 
detta främst för att säkerställa intervjukvalitén. Intervjuerna utfördes med hjälp av en 
konferenstelefon, detta för att båda författarna skulle ha möjlighet till att närvara vid 
intervjuerna. Detta underlättade processen vid intervjuerna eftersom båda författarna gavs 
möjlighet att bilda sig en uppfattning kring huruvida intervjun upplevdes eftersom vi inte 
genomförde besöksintervjuer vilket utelämnar ögonvittnesskildringar. Andra fördelar med 
utnyttjade av en konferenstelefon är att författarna kunde ställa följdfrågor samt att en 
avslappnad känsla återfanns när bägge författarna fanns på plats. Avslutningsvis undviks 
enkla men ändå störande moment såsom att hålla i luren till telefonen.

Vi informerade samtliga respondenter om att intervjuerna var anonyma gällande 
företagsnamn och namn på respondenten. Vi informerade även respondenterna om att vi 
skulle återkomma med det transkriberade materialet. Eftersom delar av vår studie behandlar 
löneutveckling beslutade vi oss på förhand att genomföra en anonym studie, vilket också 
uppskattades av respondenterna. Vi fick även mycket positiv respons av intervjupersonerna 
när de skulle få godkänna den slutgiltiga versionen av det omskrivna materialet. Skälet till att 
vi bandade intervjuerna var att vi inte ville gå miste om viktig information, kunna presentera 
ett riktigt material samt fokusera på vad som berättades under intervjun för att kunna ställa 
relevanta följdfrågor (Patel & Davidson, 1994). I samband med att intervjuerna 
sammanställdes kunde vi se att samtliga intervjuer som vi gjort hamnade i en tidsspann 
mellan 34 och 70 minuter.  
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Vid intervjuerna hade vi på förhand kommit överens om att en person skulle sköta intervjun 
medan den andre personen förde anteckningar och hjälpte intervjupersonen med följdfrågor. 
Detta gjordes främst för att undvika den så kallade intervjueffekten som kan undvikas genom 
att i den mån det går låta samma person sköta intervjun (Bryman & Bell 2005). När bisittaren 
ansåg att ett temaområde inte var tillräckligt utförligt besvarat hade denna möjlighet att ställa 
kompletterande frågor.  

4.7 Karaktären på intervjuerna 
Intervju med respondent 1: detta är den första intervjun från författarnas sida gällande 
insamling av intervjumaterial till denna studie. Respondenten känns avslappnad och kommer 
med eftertänksamma svar. Personen upplevs som säker i sina svar och vistas i en lugn miljö. I 
slutet av intervjun säger intervjupersonen att denne är tacksam över att få vara en del av 
studien. Vi anser att detta är ett bevis för att de svar som respondenten givit kan uppfattas som 
mycket ärligt.  

Intervju med respondent 2: denna intervju blev försenad eftersom vi inte visste vilket 
telefonnummer vi skulle ringa till. Intervjupersonen hade i samband med att datum och tid för 
intervjutillfället bokats in meddelat att vi samma morgon skulle få dennes nummer via mail 
alternativt att respondenten själv skulle kontakta oss. Eftersom intervjupersonen inte besvarat 
det mail vi skickat lyckades vi slutligen nå denne via växeln. Det visade sig att respondenten 
befann sig på ett tåg varför vi föreslog att intervjun skulle genomföras senare samma dag, när 
intervjupersonen befann sig i en lugnare miljö. Intervjupersonen insisterade trots detta på att 
genomföra intervjun. Intervjupersonen upplevdes trots allt som mycket självsäker i sin 
framtoning.   

Intervju med respondent 3: personen i fråga hade förberett sig med de utskickade 
temafrågorna och gått igenom dem inför intervjutillfället. Denne vistades på sitt rum under 
intervjutillfället. Personen gav ett lugnt intryck vilket medförde att intervjusituationen kändes 
mycket avslappnad.  

Intervju med respondent 4: personen upplevs som intresserad av vår studie eftersom denne 
var intresserad av ytterligare information kring studien. I samband med att intervjutillfället 
bokades in uttryckte respondenten en önskan att en vecka före intervjun få ta del av vårt 
frågeformulär. Detta menar vi stärker respondentens intresse för studien. De svar som 
personen gav var korta men innehållsrika. Under intervjutillfället vistades respondenten på sitt 
kontor.  

Intervju med respondent 5: respondenten upplevdes som intresserad av studien och 
besvarade utförligt de frågor som vi ställde. Inför intervjutillfället hade vi fått önskemål om 
att vi skulle ringa på mobilen för att intervjupersonen skulle kunna prata ostört i ett 
konferensrum. Denna framförhållning medförde att intervjun kunde genomföras i lugn och ro, 
utan några störningsmoment inblandade. I slutet av intervjun uttryckte respondenten en 



Traineeprogram – din väg till framgång 
 

                         50 (96)   

önskan om att få ta del av intervjumaterialet samt att denne ansåg att konversationen hade 
varit givande och hoppades på att vi hade fått ihop det material vi önskat.  

Intervju med respondent 6: respondenten hade inför intervjun gått igenom intervjufrågorna 
och hade även frågorna framför sig under intervjutillfället. Under hela intervjun vistades 
personen i fråga på sitt kontor. Svaren som respondenten gav upplevdes som mycket sakliga 
och ärliga. Anledningen till detta var att personen inte var rädd för att be om mer betänketid 
om denne upplevde det som nödvändigt. Vid ett tillfälle bad dessutom respondenten 
intervjuaren att upprepa en intervjufråga för att det inte skulle bli något missförstånd. Vi 
upplevde därför respondenten som mycket ödmjuk men självsäker.       

Intervju med respondent 7: personen i fråga ingav en känsla av att tycka att studien var 
intressant. Intervjun inleddes med att respondenten ställde en rad frågor angående studien 
vilket tyder på ett intresse från dennes sida. Under intervjun befann sig respondenten i ett 
avskiljt rum vilket gav möjlighet till en lugn och stillsam miljö. Svaren var mycket tydliga 
och vid ett flertal tillfällen gav respondenten exempel på historier från arbetskarriären som 
kunde stärka dennes synpunkter vid specifika frågor. Även denna respondent upplevdes som 
självsäker men trots detta präglades intervjun av en ödmjuk inställning från respondentens 
sida.  

Intervju med respondent 8: respondenten hade på förhand angett önskemål om att bli 
kontaktad via sin mobiltelefon för att på detta vis kunna prata ostört från ett konferensrum. 
Stämningen under intervjun var mycket avslappnad och respondenten gav ett lugnt intryck vid 
besvarandet av frågorna. Vidare verkade individen vara intresserad av studien.  

Intervju med respondent 9: inför besöksintervjun hade respondenten på förhand gått 
igenom frågeformuläret och antecknat för att inte utelämna viktig information. 
Intervjupersonen hade också bokat en mindre lokal vilket medförde att vi kunde genomföra 
hela intervjun utan avbrott. Lokalen var också belägen i en lugn och frånskiljd miljö vilket 
gjorde att ingen passerade utanför lokalen. Under hela intervjutillfället uppträdde 
respondenten mycket avslappnat och svaren som intervjupersonen gav upplevdes som mycket 
trovärdiga. Vid några tillfällen exemplifierade respondenten för att stärka svaren samt 
tydliggöra vad denne ville föra fram. Intervjupersonen var intresserad av vår studie och ville 
ta del av vårt material och poängterade några gånger under intervjuns gång att vi var 
välkomna och höra av oss om vi i efterhand skulle ha några frågetecken gällande intervjun.   

4.8 Behandling av primärdata 
I samband med transkriberingen av materialet från de första sex intervjuerna delades 
intervjuerna upp sinsemellan författarna utan inbördes ordning. Efter detta läste vi igenom det 
transkriberade datamaterialet för att säkerställa att inga konstigheter orsakats i samband med 
transkriberingen. Som tidigare nämnts underlättade inspelningen av intervjuerna det 
kommande arbetet med empirikapitlet eftersom vi hade möjlighet att lyssna på intervjuerna 



Traineeprogram – din väg till framgång 
 

                         51 (96)   

gång på gång och därmed ta del av all information av vikt. Detta underlättade således 
sammanställningen av det insamlade materialet. 
  
Genom transkriberingen säkerställer vi att ingen information av vikt går förlorad. När vi 
transkriberat datamaterialet rensade vi dokumenten från onödiga uttryck som vi inte ansåg 
påverka utgången av studien. Det bearbetade materialet från intervjuerna skickades sedan ut 
till respektive respondent. Detta för att alla respondenter skulle få möjlighet att granska och 
korrigera om något blivit fel eller inte kommit fram på rätt sätt. Vi fick svar från samtliga 
intervjupersoner och gjorde några korrigeringar där respondenten omedvetet givit oss fel 
uppgifter. Exempel på några felaktiga uppgifter är anställningsår och titel. 

I empirikapitlet har vi presenterat det material som vi författare anser vara av betydelse för 
denna studie. Detta har gjorts för att ge läsaren en klar och övergripande bild över 
intervjuernas innehåll. Eftersom att syftet med denna studie är att undersöka hur ett 
traineeprogram kan påverka en ung akademikers fortsatta karriärmöjligheter har författarna 
valt att presentera det material som ansågs vara passande för att besvara denna frågeställning. 
Den minskade datamängden underlättar såväl för läsare som författare att se skillnader och 
dra paralleller mellan respondenterna. 

4.9 Källkritik av primärdata  
Genom att förmedla syftet med studien på ett seriöst och trovärdigt sätt kan vi som forskare få 
tillgång eller access till information (Johansson – Lindfors, 1993). I likhet med Bryman 
(2004) menar vi med bortfall de respondenter som av varierande orsaker inte vill delta i 
studien, de respondenter som ej går att nå samt de respondenter som inte vill lämna svar på de 
ställda frågorna.  
  
I och med de genomförda telefonintervjuerna kan vi ha gått miste om viktiga 
ögonvittnesskildringar (Bryman, 2004). Som vi tidigare nämnt genomfördes telefonintervjuer 
till förmån för personliga intervjuer främst på grund av det långa avståndet till Stockholm. 
Det är således omöjligt att avgöra hur respondenten uppträder eftersom vi inte har möjlighet 
att närvara. En ytterligare anledning till att telefonintervjuer genomfördes var att ett flertal 
respondenter inte på förhand kunde garantera att de befann sig på kontoret vid den på förhand 
överenskomna intervjutiden. Eventuellt snabbt uppkomna tjänsteresor var orsaken som 
respondenterna nämnde till varför telefonintervjuer var att föredra. Genom telefonintervjuerna 
har författarna inte kunnat bilda sig en uppfattning huruvida intervjumiljön är hos 
respondenten. Även om personen i fråga vistas i en tyst miljö kan andra aspekter så som e-
post och ett pressat tidsschema vara störande faktorer. Det ska dock nämnas att majoriteten av 
respondenterna gett ett mycket seriöst intryck vid telefonintervjuerna och att intresset från 
respondenternas sida för studien upplevdes som positiv. Då syftet med hermeneutiken är att 
tolka och förstå meningen av diskurser kan telefonintervjuer medföra att vi gått miste om 
människors upplevelse och sinnesuttryck. Vi anser dock att vi delvis kunnat kompensera för 
detta genom de bandade intervjuernas möjligheter att generera eventuella pauser och suckar.  
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Redan inledningsvis klargjorde vi för respondenterna att studien var anonym. Anledningen till 
denna anonymitet var att vi ansåg att detta kunde minska studiens bortfall. Vi tror och har 
även fått klargjort för oss under ett antal intervjuer, att detta har resulterat i en ökad trygghet 
för respondenterna.  
  
Som vi tidigare presenterat i kapitel 4.7 har karaktären på de enskilda intervjuerna överlag 
varit mycket bra. Det som kan nämnas är att intervjuperson nummer två inte tagit del av 
intervjufrågorna innan intervjutillfället samt att denna person också befann sig på resande fot 
vid intervjutillfället. På förhand hade författarna tillsammans med respondenten kommit 
överens om att respondenten skulle kontakta oss samma dag som intervjun skulle äga rum. 
Anledningen till detta tillvägagångssätt var att intervjupersonen satt i ett kontorslandskap och 
skulle söka sig till en mer lugn och rofylld intervjumiljö. När vi cirka tio minuter efter 
överenskommen tid kom i kontakt med respondenten visade det sig att respondenten var på 
resande fot. Respondenten hade varit tvungen att medverka på en sammankomst med arbetet 
och var för tillfället på väg tillbaka till Stockholm via tåg. Trots erbjudande om annan 
intervjutid ville intervjupersonen att intervjun skulle genomföras. I samband med intervjun 
bröts samtalet vid ett tillfälle och respondenten vistades i en miljö som innefattade mycket 
människor. På temaområdet som berörde karriär – och löneutveckling var respondenten 
mycket förtegen och ville inte besvara några frågor som berörde den procentuella 
löneutvecklingen. Bortfallet på denna fråga gör att vi kan missbedöma respondentens svar. Vi 
anser att dessa faktorer kan ha äventyrat denna intervjus trovärdighet.    

Samma person var den enda respondenten som inte var villig att lämna svar på en specifik 
fråga rörande dennes löneutveckling. Detta bortfall är naturligtvis olyckligt men då övriga åtta 
respondenter uppgett svar på samma fråga anser vi att vi fått tillräcklig information kring 
denna temafråga och att bortfallet inte påverkat studiens resultat nämnvärt. 

Vidare kan sägas att alla respondenter inte har befunnit sig precis lika länge på 
arbetsmarknaden. Kontaktpersonerna på respektive företag har uppfyllt vårt önskemål i den 
mån det varit möjligt men att uppfylla kravspecifikationen till fullo måste anses vara en alltför 
svår uppgift. Samtliga respondenter har befunnit sig åtminstone fem år på arbetsmarknaden 
vilket vi anser som mycket centralt och viktigt. Vi anser att den marginella effekten av 
ytterligare år på arbetsmarknaden med avseende på löneutveckling är av avtagande natur.  

4.10 Sammanfattning praktisk metod 
I detta kapitel som rör den praktiska metoden har vi redogjort för läsaren hur vi har gått 
tillväga i samband med insamlingen av primärdata. Totalt genomfördes 9 stycken 
semistrukturerade intervjuer som sedermera fungerar som grund i de kommande kapitlen. Den 
intervjuguide som använts under intervjutillfällena har tagits fram för att besvara studiens 
problemformulering och syfte och för att kunna besvara studiens frågeställning har 
intervjuguiden tagits fram utifrån de teorier som återfinns i den teoretiska referensramen. Vi 
anser att detta ger studien stark tyngd och dignitet. Samtliga intervjuer har bidragit positivt till 
studien då önskad information har förvärvats. 
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EEMMPPIIRRII && AANNAALLYYSS  
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tteeoorreettiisskkaa rreeffeerreennssrraammeenn..
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5. Empiri & Analys 
I detta kapitel har vi för avsikt att för läsaren redovisa studiens empiriska material samt knyta 
samman denna med behandlade teorier. För att underlätta för läsaren har vi valt att 
inledningsvis presentera samtliga respondenters utbildningsbakgrund innan vi redovisar vårt 
datamaterial. Vidare kommer vi att diskutera de överensstämmelser och skiljaktigheter som vi 
funnit i studien samt göra kopplingar till de teorier som presenterats i kapitel 3. Vi har valt 
detta förfaringssätt eftersom vi anser att det underlättar för läsaren att jämföra 
intervjupersonerna med varandra.  

5.1 Presentation av intervjupersonerna 
I varje intervju har vi inledningsvis ombett respondenterna redogöra för sin 
utbildningsbakgrund samt hur det yrkesverksamma livet har utvecklats fram till 
intervjutillfället. Detta presenteras inledningsvis även för läsaren eftersom vi anser att det ger 
en klar bild av intervjupersonerna samt att det underlättar för läsaren att göra en personlig 
bedömning huruvida respondenterna i studien har varit lämpade som respondenter.  

5.1.1 Intervjuperson 1 
Intervjuperson 1 är 30 år gammal och har läst tre år på civilekonomprogrammet med 
inriktning mot företagsekonomi. Respondenten har kompletterat sin treåriga examen med 80 
högskolepoäng media och kommunikationsvetenskap. Dennes examen kompletterades således 
med ytterligare två års universitetsstudier innan examen våren 2004. Efter avslutade 
universitetsstudier var arbetsmarknaden mycket ansträngd och det var svårt som 
nyutexaminerad akademiker att få ett jobb under den rådande konjunkturen. Sitt första jobb 
hos sin nuvarande arbetsgivare fick respondenten våren 2005. Denne anställdes då som 
konsult och arbetsuppgifterna bestod bland annat av att svara i telefon och gör andra ärenden.  
Under ungefär ett halvår arbetade intervjupersonen som konsult på kundservice innan 
personen i fråga avslutade sin anställning på egen begäran eftersom arbetet som konsult inte 
hade en direkt koppling till den bakomliggande universitetsutbildningen. Strax efter årsskiftet 
2005/2006 påbörjade intervjupersonen en ny anställning, även den inom företaget men på 
annan ort. Även detta jobb var inom kundservice men var mer inriktat mot större företag och 
hade därmed en mer administrativ karaktär. Efter drygt två år med denna tjänst bytte 
respondenten arbetsuppgifter. Då fick personen i fråga en ny tjänst vars arbetsuppgifter 
involverade frågor kring företagets internwebb. Vid årsskiftet 2008/2009 genomförde 
företaget en omorganisering vilket innebar att respondenten fick en ny titel och 
arbetsuppgifterna förändrades något. Numera ansvarar intervjupersonen i huvudsak för 
utvecklingen av självservicetjänster vilket innebär att ta fram riktlinjer för hur företaget ska få 
kunderna till att använda webben för att utföra sina ärenden istället för att ringa kundservice.  

5.1.2 Intervjuperson 2 
Intervjuperson 2 är 35 år och mattematikekonom vilket innebär att personen i fråga har en 
magisterexamen i ekonomi med inriktning mot finans och makroekonomi från Karlstad 
Universitet. Efter examen och under cirka 18 månader arbetade intervjupersonen på en 
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kapitalförvaltning innan denne påbörjade en anställning hos SEB. Där jobbade respondenten i 
cirka 18 månader innan individen började arbeta för sin nuvarande arbetsgivare. Under två år 
arbetade intervjupersonen på företagets tradingavdelning vars huvudsakliga uppgift är att 
jämna ut flöden internt och att sedermera också aktivt hantera det mot externa parter. I 
samband med att företaget gjorde en sammanslagning inom koncernen påverkades 
respondenten av omorganiseringen. Företagets tradingavdelning skulle flyttas utomlands 
vilket inte var ett alternativ för respondenten varav personen i fråga sökte andra anställningar.  
Intervjupersonen klargjorde också för arbetsgivaren att en utlandstjänstgöring inte var ett 
alternativ varpå respondenten erbjöds en plats på företagets traineeprogram trots att individen 
under några år varit yrkesverksam efter avslutade universitetsstudier. Efter programmets slut 
har intervjupersonen arbetat med redovisning men har relativt nyligt fått nya arbetsuppgifter 
som i huvudsak har en mer strategisk karaktär.     

5.1.3 Intervjuperson 3 
Intervjuperson 3 är 34 år gammal och gjorde sitt första år som utbytesstudent redan under 
gymnasietiden. Efter gymnasiet fortsatte studierna på civilingenjörsprogrammet vid 
Stockholms Universitet med inriktning mot matematik och fysik. Under sina 
universitetsstudier läste respondenten några kurser på distans från andra länder runt om i 
världen. Examensarbetet gjorde respondenten utomlands åt ett företag inom banksektorn som 
sedermera även skulle komma att bli intervjupersonens arbetsgivare. Personen i fråga erbjöds 
alltså anställning på företaget innan universitetsstudierna var avslutade. Med en utbildning 
inom matematik och fysik kände respondenten relativt snabbt att detta branschområde inte var 
rätt då det inte upplevdes som tillfredsställande. Respondenten sökte sig vidare till andra 
företag och anställdes senare som konsult (också utomlands) och arbetande under en 
sexårsperiod inom varierande branschområden. Under denna tid som konsult arbetade 
individen under en tidsperiod åt ett energibolag och personen i fråga kände att denna bransch 
var intressant och lockande. Under två år arbetade respondenten som konsult åt energibolaget 
innan intervjupersonen bestämde sig för att på egen begäran avsluta sin anställning och söka 
sig en annan anställning externt och i Sverige. Det var i samband med detta som personen i 
fråga sökte sig till sin nuvarande arbetsgivare. Detta var år 2005 och idag arbetar 
respondenten med strategi och lobbying.  

5.1.4 Intervjuperson 4 
Intervjuperson 4 är 28 år gammal och påbörjade sina universitetsstudier 1999 vid Umeå 
Universitet. Utbildningen varade under fyra år och hade en inriktning mot revision och 
ledarskap. Efter examen 2003 med en ekonomiutbildning med inriktning mot redovisning var 
det som revisor respondenten önskade arbeta. Under denna tidsperiod var arbetsmarknaden 
mycket ansträngd. Förutom revisionsjobb sökte individen även arbeten inom andra 
branschområden. Under detta år påbörjade respondenten därför sin anställning på kundservice 
hos sin nuvarande arbetsgivare. Arbetsuppgifterna bestod främst av kreditbevakning gentemot 
bolagets företagskunder. Kreditbevakningsgruppen hade inte tidigare existerat på företaget 
utan utgjordes av en ny tjänst vilket innebar att intervjupersonen deltog i uppbyggnadsfasen 
av arbetssätt och rutiner. Även efter det att intervjupersonen påbörjat denna anställning 
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fortsatte individen att söka efter andra anställningar, såväl internt som externt. Senare visade 
det sig vara möjligt att gå vidare internt inom företaget vilket gjorde att personen i fråga 
stannade kvar inom organisationen även fast intervjupersonen varit på anställningsintervjuer 
hos ett antal revisionsföretag. Efter att arbetat lite drygt ett år som kreditbevakare sökte 
respondenten ett flertal arbeten internt, främst ekonomijobb. Respondenten var på några 
intervjuer innan det kom ett erbjudande om att arbeta som business controller inom företaget. 
Jobbet som business controller fick intervjupersonen 2005 och personen har än idag kvar 
samma anställning men arbetsuppgifterna har förändrats. Anställningen innefattar inget 
personalansvar men individen ansvarar för samordningen samt att det sker en uppföljning. 
Anställningen på företaget har också kompletterats av ett projektledaruppdrag i samband med 
den omorganisering som företaget för tillfället genomför.  

5.1.5 Intervjuperson 5 
Respondent 5 är 33 år gammal och har studerat fyra år vid universitet. Utbildningen vid 
Handelshögskolan i Stockholm påbörjades 1996 och avslutades 2001. De första två åren av 
utbildningen bestod av ett grundblock och de resterande två åren valde intervjupersonen en 
ekonomisk inriktning. Respondenten valde att fördjupa sina kunskaper inom redovisning och 
finansiering men kompletterade även sin utbildning med en kurs inom marknadsföring. Under 
vårterminen 2001 skrev respondenten en uppsats och det var i samband med 
uppsatsskrivandet som intervjupersonen läste marknadsföringskursen. I samband med denna 
kurs kom personen i fråga i kontakt med ett antal företag, däribland Unilever som bland 
allmänheten var och är erkända för sitt traineeprogram. Under denna tidsperiod ökade 
studenters intresse för traineeprogram och det var på detta sätt som individen fick upp ögonen 
för traineeprogram.  Respondenten ansåg att det verkade vara en bra väg att gå via ett 
traineeprogram ut i arbetslivet efter examen. I slutet av utbildningen sökte respondenten ett 
fåtal traineeprogram som annonserades bland uppslag och tidningsannonser. Det var alltså i 
samband med marknadsföringskursen som respondenten kom i kontakt med traineeprogram 
som sedermera skulle visa sig bli respondenten väg ut i arbetslivet. Från traineeprogrammets 
slut fram till idag har respondenten hunnit byta tjänst vid ett antal tillfällen i samband med 
organisationsförändringar. Den nuvarande tjänsten involverar arbete med 
verksamhetsutveckling men tjänsten innefattar inget personalansvar. Arbetet som 
verksamhetsutvecklare innebär att intervjupersonen är projektledare för ett löpande 
förbättringsarbete med organisationen som ska resultera i en rad förbättringsåtgärder, med 
fokus på kostnadsminskning.    

5.1.6 Intervjuperson 6 
Intervjuperson 6 är 30 år och har en magisterexamen i ekonom med inriktning mot 
informationsteknologi. Utbildningen är en sammansatt examen från högskolan på Gotland 
och Stockholm Universitet. Våren 2001 tog intervjupersonen examen från Stockholms 
Universitet efter fyra års studier. Under vårtermin samt under sommarmånaderna sökte 
respondenten aktivt efter traineeprogram och under hösten påbörjade intervjupersonen ett 
traineeprogram. Personen i fråga sökte uteslutande traineeprogram eftersom denne hade 
påbörjat sina universitetsstudier direkt efter gymnasiet och ansåg därför att traineeprogram 
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skulle vara en bra och naturlig övergång mellan studielivet och arbetslivet. I slutet av tiden 
som trainee inledde företaget ett stort projekt och i samband med att projektet initierades 
tilldelades respondenten en plats i projektgruppen som ekonom. Det var ett 
systemutvecklingsprojekt där företaget ämnade bygga ett nytt försäkringssystem. 
Arbetsområdet var IT och befattningen var kravanalytiker. Under en tvåårsperiod arbetade 
intervjupersonen i projektet och under arbetets gång gjorde företaget en omorganisering vilket 
innebar att titeln blev IT – projektledare även om arbetsuppgiften var densamma. Efter arbetet 
som IT – projektledare fick intervjupersonen möjlighet att arbeta som internrevisor och gjorde 
detta under ett och ett halvt år. Arbetet var mycket strategiskt eftersom personen i fråga blev 
ansvarig interntrevisor för en enhet. Under de kommande ett och ett halvt åren arbetade 
personen med affärsutveckling innan intervjupersonen tog över som gruppchef för samma 
grupp. I samband med en omorganisering under 2008 fick respondenten jobbet som 
avdelningschef på privatmarknaden. Efter ytterligare en omorganisering förändrades 
organisationsschemat på företaget vilket innebar att det tillkom arbetsuppgifter samt att 
respondenten istället kom att ansvara för en grupp på 15 anställda, istället som tidigare för en 
avdelning med drygt 20 anställda och fyra gruppchefer.  

5.1.7 Intervjuperson 7 
Intervjuperson 7 är 34 år och påbörjade sidan universitetsstudier 1995 på juristprogrammet i 
Uppsala. Under sin juridikutbildning studera respondenten bland annat sjörätt utomlands. 
2001 tog intervjupersonen examen med huvudsaklig inriktning mot det smala rättsområdet 
transporträtt. 2001 var ett tufft år på arbetsmarknaden även för en nyutexaminerad jurist. 
Respondenten sökte en hel del arbeten men fick inget inom sitt utbildningsområde utan 
arbetade under denna tid som lärarvikarie. Under en termin arbetade personen i fråga som 
lärarvikarie på en högstadieskola och undervisade inom engelska, franska och svenska. Under 
tiden sökte respondenten arbeten inom det juridiska området men fick inget. Ett drygt halvår 
efter det att respondenten tagit sin examen fick personen i fråga sin första riktiga anställning 
hos sin nuvarande arbetsgivare. Tjänsten var specifik som transportskadereglerare vilket 
stämde väl överens med intervjupersonens utbildningsinriktning. Anställningen hos sin 
nuvarande arbetsgivare började i samband med IT – nedgångarna vilket innebar att det var 
svårt att komma in på arbetsmarknaden men väl inne på marknaden var det lättare att visa sina 
kunskaper. Tjänsten på transportavdelningen som skadereglerare behöll respondenten i cirka 
tre år men sedan 2005 har individen arbetat som underwriter. Intervjupersonens 
arbetsuppgifter har således förändrats från den första tjänsten som innebar att reglera skador 
till den nuvarande tjänsten som innebär arbete som försäkringsförsäljare vilket innefattar 
kalkylering och bedömning av den aktuella risken samt utformning av försäkringspremier.  

5.1.8 Intervjuperson 8 
Intervjuperson 8 är 34 år gammal och har en juridikexamen från Stockholms Universitet med 
inriktning mot sjö – och transporträtt. Intervjupersonen påbörjade sina studier 1996 och under 
studietiden tog intervjupersonen ett Erasmus år och tillbringade ett år i Frankrike. Stockholms 
Universitet erbjöd studenterna en möjlighet att kombinera uppsatsskrivande med praktik 
vilket innebar att en praktikperiod på tio veckor kombinerades med en tio veckor lång 
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uppsats. Efter sitt år utomlands genomförde respondenten sin praktik på ett företag inom 
försäkringsbranschen som transportskadereglerare. Respondenten gjorde sin uppsats om 
däcklast och kombinerade detta med den arbetsplatsförlagda praktikperioden. I samband med 
praktiken fick personen erbjudande om att stanna kvar som konsult hos företaget vilket denne 
gjorde. Efter några månader hörde intervjupersonens nuvarande arbetsgivare av sig angående 
ett jobberbjudande.  Företaget befann sig inom samma branschområde och hade personalbrist 
och erbjöd därför även de ett konsultuppdrag. Under tiden som konsult sökte intervjupersonen 
tingstjänst eftersom det varit det initiala målet med juridikutbildningen. När respondenten 
erbjöds tingstjänst i Örebro delgav personen situationen för den nuvarande arbetsgivaren 
varvid företaget erbjöd ett erbjudande om en tillsvidareanställd. Det var således i samband 
med den arbetsplatsförlagda praktik som respondenten kom i kontakt med 
försäkringsbranschen. 

5.1.9 Intervjuperson 9 
Respondent 9 är 32 år gammal och påbörjade sin universitetsutbildning 1998 vid Uppsala 
Universitet där respondenten gick civilingenjörsprogrammet med inriktning mot IT. Efter tre 
års studier tog personen ett sabbatsår och påbörjade en traineetjänst i Australien. Tjänsten var 
belagd hos en statlig myndighet och inom dess IT – organisation. Platsen som trainee i 
Australien fick intervjupersonen genom studentorganisationen AISEC. Till en början var 
tanken att respondenten skulle delta i ett traineeprogram hos Ericsson i Australien. AISEC 
hade fått tilldelat sig ett antal platser till Ericsson som skulle fyllas av svenska kandidater. När 
platserna till traineeprogrammet drogs tillbaka av företaget sökte respondenten istället en 
annan traineetjänst i Australien genom AISEC. Under 2002 fortsatte personen i fråga sina 
universitetsstudier och efter examen från civilingenjörsprogrammet läste intervjupersonen en 
termin företagsekonomi innan individen startade med att sökta anställningar och 
traineeprogram. Vid denna tidpunkt fanns det inte alltför många företag som erbjöd 
traineeprogram men under hösten 2004 antogs respondenten till sin nuvarande arbetsgivares 
traineeprogram. Efter programmets slut fick respondenten befattningen systemingenjör och 
rollen var att ansvara för metoder och strategier inom företagets IT – verksamhet. Under fyra 
och ett halvt år hade personen samma befattning men hade under tidens gång tilldelats olika 
roller. Övriga roller som respondenten har haft under denna tidsperiod var ansvarig för 
organisationens verksamhetsstrategi, ansvarig för omorganisationen och utvecklingen av IT – 
verksamheten på verket, projektledare för ett stort IT – och säkerhetsprojekt, ansvarig för 
utvecklingen av verksamhetens och infrastrukturen för IT och Telecom samt biträdande IT – 
chef. Idag har respondenten bytt befattning och arbetar numera på koncernnivå och är numera 
IT – ansvarig på en division.        

5.2 Resultatredovisning 
I detta avsnitt har vi för avsikt att introducera läsaren i de två traineeprogram som somliga av 
respondenterna deltagit i. Vi inleder resultatredovisningen med att redogöra för 
traineeprogrammets uppbyggnad. Vi vill förtydliga att presentationen av traineeprogrammen 
utgår från den information vi erhållit under de genomförda intervjuerna. 
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5.2.1 Traineeprogram 
I studien har vi intervjuat personer från elbranschen samt från bank – och 
försäkringsbranschen. För att kunna besvara uppsatsens syfte och problemformulering har vi 
således intervjuat personer som deltagit i ett traineeprogram såväl som personer som anställts 
via en traditionell anställning. I tabell 1 framgår det inom vilket branschområde respektive 
respondent är verksam inom.  

5.2.1.1 Traineeprogrammet inom elbranschen 

Företagets internationella traineeprogram pågår under en 12 månadersperiod och har inte 
förändrats avsevärt under den senaste femårsperioden. Antalet deltagare i företagets 
traineeprogram styrs av efterfrågan inom organisationen. Programansvarig för programmet 
undersöker organisationens behov av traineer och sedan konstrueras programmet efter antalet 
deltagare. Varje deltagare får en hemorganisation som därefter kommer att vara den 
linjeorganisation som deltagaren tillhör efter programmets slut. Av den anledningen består 
traineegruppen av representanter från olika sektioner av koncernen, såväl geografiskt som 
bakgrundmässigt. Exempelvis kan traineegruppen bestå av representanter från HR, ekonomi 
och av ingenjörer med inriktning mot data, teknik samt miljö.   

Till en början får deltagarna möjlighet att lära känna koncernen och hur respektive bolag är 
organiserat samt vad deras verksamhetsområde är. Traineeprogrammet består av sex 
seminarieveckor som är utplacerade under programmets gång och där varierande teman 
behandlas. Dessa seminarieveckor är group developement, personlig utveckling, 
projektledning, interkulturell kommunikation, företagets värdekedja samt ett avslutande 
seminarium. Vid samtliga seminarium diskuteras personlig utveckling och ledarskapsfrågor. 
Utöver dessa seminarieveckor består traineeprogrammet även av två stycken praktikperioder. 
Praktikperiodernas längd varierar mellan två till tre månader.

5.2.1.2 Traineeprogrammet inom bank – och försäkringsbranschen 

På företaget inom bank – och försäkringsbranschen är traineeprogrammet ett år långt och 
programmets utseende har inte förändrats nämnvärt under de senaste åren. Under den första 
dagen tilldelas alla deltagare en handledare samt en hemvist.  Denna hemvist är positionerad 
på handledarens avdelning. Under den inledande veckan är alla deltagare tillsammans och får 
allmän information och utbildning om företaget.  

Programmet är uppbyggt av fyra praktikperioder och fyra utbildningsperioder. Varje 
praktikperiod innehåller varierande delar beroende på var deltagaren i traineeprogrammet har 
sin egen hemvist. Företagets organisation består av olika avdelningar vars storlek kraftigt 
varierar. Exempelvis för en deltagare vars handledare är chef för cirka 20 personer indelas 
avdelningen i fyra grupper och traineen får en utbildningsperiod i respektive grupp. På detta 
sätt får deltagarna i traineeprogrammet möjlighet att lära känna organisationen olika delar. 
Utbildningsblocken varieras med praktik. Företaget har ett samarbete med andra 
försäkringsbolag i Europa och under traineeåret får alla antagna traineer på det svenska 
företaget göra studiebesök hos de nordiska och europeiska samarbetspartners. Ingen trainee 
tilldelas en länge sammanhängande praktikperiod utomlands.  
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Genom dem två företagens traineeprogram får deltagarna tillfälle att lära känna respektive 
organisation och dess arbetsområden samt produkter. Via denna kompetensutveckling tilltar 
individernas kunskap och kompetens om organisationen och dess varierande 
verksamhetsområden och produkter. Pfeffer (1994) påpekar vikten av kompetent personal då 
kompetens blivit en allt viktigare konkurrensfördel på dagens marknad. Via 
traineeprogrammen förväntas deltagarna erhålla nödvändig kompetens som senare kan 
underlätta företagens framtida utveckling.  

5.3 Egenskaper och utvecklingsmöjligheter 
Nedan presenterar inledningsvis respondenternas åsikter kring vilka egenskaper som 
kännetecknar en trainee samt hur dessa kan påverka vid skapandet av kompetens. Därefter 
presenteras vilka möjligheter respondenterna haft till kompetensutveckling samt de likheter 
och skillnader som finns mellan de två olika grupperna.  

5.3.1 Egenskaper hos en trainee 
Intervjuperson 3 tycker att traineer är duktiga, kompetenta och karriärsinriktade människor 
som är lättsamma att arbeta med eftersom de ofta representeras av människor som är öppna 
för nya kulturer, arbetssätt och tankesätt. Enligt Anttila (2001) är kompetenta medarbetare den 
enskilt viktigaste faktorn för företags framgång och även om kompetens krävs av varje 
enskild anställd, är vi av uppfattningen att traineedeltagarna i många fall förväntas erhålla en 
större och bredare kompetens än en traditionellt anställd. Detta resonemang bygger vi utifrån 
att flertalet av traineedeltagarna på sikt är tilltänkta att säkerställa koncernernas långsiktiga 
försörjning av kompetenta ledare och specialister. 

Utifrån Stockfeldts (1988) kompetensmodell som tidigare presenterat i figur 1 ska vi diskutera 
hur individkompetens kan skapas utifrån de tre beståndsdelarna. Vi menar på att det första 
elementet, kunskap, utgörs av individernas universitetsutbildningar. Samtliga deltagare i 
denna studie har en universitetsbakgrund och de fyra individerna som har deltagit i 
traineeprogram har erfarenhet från åtminstone fyra års universitetsstudier. Detta har gett dem 
nödvändig och grundläggande kunskap vid skapandet av kompetens. Även dem traditionellt 
anställda har en gedigen utbildningsbakgrund. Dessa respondenter har som grupp fler 
universitetspoäng än vad traineedeltagarna har som grupp. Med detta faktum i åtanke, hävdar 
vi att antalet universitetspoäng inte är en avgörande faktor för deltagandet i 
traineeprogrammen. Den andra dimensionen, tillfälle, anser vi att individen är inkapabel att 
styra på samma sätt som det första elementet, detta då vi ser tillfälle som en tidsvariabel. 
Traineeprogrammen anordnades vid en speciell tidpunkt och beroende på respektive 
respondents situation vid detta tillfälle, kan möjligheten att delta i traineeprogrammen skilja 
sig åt från individ till individ. För en individ som nyligen avslutat studier och är på väg att 
träda in på arbetsmarknaden blir företagens traineeprogram mer attraktiva och intressanta än 
för en individ som fortfarande inte avslutat studierna. Om programmen istället startat vid en 
annan tidpunkt är det föga troligt att de intervjuade traineedeltagarna hade sökt och antagits 
till traineeprogrammen. En traineedeltagare påpekar vikten av att inte vara otålig på sitt 
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tillfälle samtidigt som en annan trainee menar att dem flesta traineer är initiativrika 
karriärmänniskor som vet att det gäller att visa framfötterna under programmets gång 
eftersom att detta kan leda till framträdande och intressanta uppdrag senare i karriären. Dessa 
åsikter menar vi tydliggör att det gäller att vara tålmodig på sitt tillfälle, samtidigt som det 
gäller att visa framfötterna när tillfället väl ges.  

Vilja, som är den sista av dem tre elementen i Stockfeldts modell anser vi däremot vara en 
personbunden egenskap. Det krävs vilja eller motivation för att kunna anskaffa tillräcklig 
kunskap och sedan kunna ta till vara på tillfället. Intervjuperson 4 menar, i likhet med Marie 
Reinholdsson som ansvarar för Vattenfall Nordens traineeprogram, att traineer som grupp 
utgörs av målmedvetna och drivna människor. Vi menar på att det finns en skillnad mellan 
respondenterna på just denna punkt. Som grupp upplevs de respondenter som innehar en 
bakgrund som trainee som mer drivna och målmedvetna än de resterande intervjupersoner. 
Tre av dem fyra traineedeltagarna berättar att det endast var traineetjänster som intresserade 
dem och dessa lyckades även med att bli antagna trots hård konkurrens med många sökande. 
Individerna berättar om att de var övertygade om att en traineetjänst var rätt väg ut i 
arbetslivet. Vi anser att denna övertygelse har kunnat fungera som ytterligare drivkraft och 
därigenom resulterat i starkt motiverade individer som innehar en tydlig uppfattning om vad 
som vill uppnås.  

Bland respondenterna som rekryterats via en traditionell anställning nämner samtliga utom en 
att läget på arbetsmarknaden var väldigt tufft vid anställningstillfället. Två av dessa anställdes 
via konsulttjänster medan en annan fick erbjudande om anställning efter en att ha gjort praktik 
hos ett konkurrerande företag. Som grupp ger dessa respondenter uppfattning att beroende på 
det tuffa läget som rådde på arbetsmarknaden var dem nöjda och tacksamma, på ett 
annorlunda sätt än traineedeltagarna, över vad som erbjöds av företagen. Medan 
traineedeltagarna klargör att det fanns stora förväntningar på den egna utvecklingen, vilket 
även kan resultera i en större vilja att genomföra nödvändiga uppoffringar, präglas dem 
resterande respondenterna av annorlunda åsikter där lättnaden över en anställning upplevs 
som mer central än förväntningarna på den fortsatta karriären. Samtliga traineedeltagare 
nämner att de hade förhoppningar på programmen och såg fram emot att lära känna 
organisationen på ett bättre sätt. Åsikter som dessa anser vi vidare stärka vårt argument om att 
en stark vilja fanns hos dessa individer. 

Vi anser följaktligen att kompetens kan skapas genom dessa tre beståndsdelar och att gällande 
denna uppsats är det kompetens som skapas via traineeprogrammen. Med utgångspunkt i 
Stockfeldts modell är vi av uppfattningen att kompetens inte kommer att skapas genom 
traineeprogram, om något eller några av dessa faktorer saknas. Intervjuperson 6 tror att dem 
personliga egenskaper som en trainee bör ha skiljer sig åt från program till program. Personen 
hävdar att det trots detta finns några egenskaper som alla traineer bör ha oavsett bransch.  

”Jag tror att man ska vara ganska orädd, jag tror att du måste ha själva grunden 
för att gå ett program. Det är att man ska ha en akademisk examen, ha drivet och 

att man visar på något sätt att man har gjort mer än bara läst sina studier.” 
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Även fast Docherty (1996) anser att organisationskompetensen inte enbart utgörs av den 
aggregerade kompetensen hos dess medarbetare, är vi av åsikten att den specifika 
individkompetensen en viktig del av organisationskompetensen. Prahalad och Hamel (1997) 
utvecklar Dochertys (1996) resonemang kring kärnkompetens och menar att det kollektiva 
lärandet är en del av kärnkompetensen. Prahalad och Hamel (1997) menar även att 
kärnkompetens skapas och utvecklas via organisationens processer och tekniker, vilket vi 
hävdar överensstämmer väl med respondenternas redogörelser över traineeprogrammens 
uppbyggnad. Under traineeprogrammets gång fick deltagarna ta del av organisationens 
kunskap och därigenom skapades ny kompetens, eller som Docherty (1996) benämner det, 
medarbetarkompetens skapades genom strukturkapital. Denna medarbetarkompetens utgör en 
del av organisationskompetensen och vi menar att traineedeltagarna fått möjlighet att utveckla 
denna via företagens strukturkapital i form av traineeprogrammen. Traineeprogrammens 
uppbyggnad har formats efter standardiserade mönster samt inarbetade system och 
arbetsrutiner. Vi är av åsikten att programmen har gett traineedeltagarna en övergripande 
kunskap om organisationen, som övriga respondenterna inte har fått möjlighet att anskaffa. 
Vidare har organisationskompetensen kunnat växa sig ännu större i och med att 
traineedeltagarna delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper till andra medarbetare och 
traineer.  

Företagets kultur och värderingar är det sista elementet som Docherty (1996) använder sig av 
för att förklara organisationskompetensen. En arbetstagare påverkas alltid av arbetsgivaren 
kultur och värderingar och under traineeperioden formas deltagarna av organisationen. 
Traineedeltagarna från företaget inom bank – och försäkringsbranschen menar att 
traineegruppen svetsas samman genom gemensamma uppdrag under dem första veckorna och 
att ett naturligt nätverk skapas mellan deltagarna. Utöver detta hävdar vi att ytterligare nätverk 
skapas när traineerna bildar kontakter med andra anställda genom arbeten på organisationens 
olika divisioner och avdelningar.  Detta menar vi ökar traineernas förståelse för företagens 
kultur och värderingar och därigenom kan kopplingen mellan traineedeltagarna, dem 
traditionellt anställda och organisationen i sin helhet stärkas. De traditionellt anställda 
framhåller inte skapandet av nätverk i samma utsträckning och detta menar vi främst har att 
göra med att de inte har samma erfarenhet av kontakt – och nätverksskapandet. Genom att 
vara stationerad på en avdelning erbjuds individen i många fall inte samma möjligheter att 
skapa nätverk som sträcker sig utanför den specifika avdelningen. Somliga av dem 
traditionellt anställda berättar att nya kontakter har kunnat skapas i och med nya tjänster och 
ansvarsområdet. Även om detta inneburit att även de traditionellt anställda har kunnat skapa 
sig betydande kontakter och kunskap, är vi av uppfattningen att traineedeltagarna via 
programmet får möjlighet att snabbare ta del av organisationens företagskultur och annan 
nödvändig kunskap.  

5.3.2 Kompetensutveckling  
Som vi tidigare presenterat i den teoretiska referensramen är det på dagens marknad viktigt att 
företagens medarbetare klarar av dem krav som ställs från kunder, leverantörer, konkurrenter 
och myndigheter. För att detta ska vara möjligt erbjuder åtskilliga företag anställda 
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kompetensutveckling och vi är av åsikten att traineeprogram är en form av 
kompetensutveckling. Vi har under intervjuerna undersökt vilken typ av kompetensutveckling 
som respektive respondent genomgått samt om respondenterna anser att ansvaret för 
kompetensutveckling ligger på arbetstagaren eller arbetsgivaren.  

Intervjuperson 7 anser att beroende på vilken typ av kompetensutveckling det gäller kan 
ansvaret ligga hos såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. Respondenten har själv deltagit dels 
i Young Potential3 men även i ett internationellt program som avslutades i höstas. Det 
internationella programmet bestod av ett samarbete mellan nio bolag från Europa och 
fungerade som en ledarskapsutbildning. Ansvarsområdet för ett 
kompetensutvecklingsprogram som Young Potential anser respondenten ligga på 
arbetsgivaren medan medarbetaren själv är ansvarig att poängtera individuella 
utbildningsbehov vid eventuella kunskapsbrister. Individen fortsätter med att nämna att det 
hittills inte varit några problem med att få delta i kompetensutbildningar, fallet har snarare 
varit det motsatta vilket påvisas när individen blev erbjuden en plats i det internationella 
programmet under rådande pappaledighet. Respondenten är däremot tydlig med att poängtera 
bristen på uppföljning vid såväl Young Potential som det internationella programmet, detta 
trots att stora summor pengar investerats från företagets sida. Vi anser att detta medför att 
företaget går miste om potentiell organisationskompetens då bristen på uppföljning leder till 
att den specifika medarbetarkompetensen inte kommer att kunna användas för att förbättra 
företagets strukturkapital. Mer precis menar vi att den kunskap och kompetens som erhållits 
inte kan fångas upp av företaget utan uppföljning och därigenom kan den inte användas för att 
utveckla de system, arbetsrutiner och verktyg som företaget använder sig av i det dagliga 
arbetet. Således skulle den kompetens som erhållits av individen gå förlorad för företaget om 
individen bestämmer sig för att lämna organisationen. (Docherty, 1996)  

Vidare menar vi i likhet med Docherty (1996) att den bristande uppföljning och bearbetning 
av den kompetensutveckling som individen genomgått, kan leda till att framtida medarbetare 
från företaget får ta del av irrelevant kompetensutveckling. Genom att stämma av läget med 
individen och på det sättet få en klar bild över dennes åsikt angående kompetensutvecklingen 
skulle företaget kunna undkomma onödiga utgifter i form av irrelevant kompetensutveckling. 
Även dem resterande respondenterna som har anställts via en traditionell anställning påpekar 
vikten med en tydlig dialog mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Detta för att parterna ska 
kunna komma överens om i vilken riktning den anställdes utveckling ska gå. Genom att 
diskutera den framtida utvecklingen kan eventuella missförstånd undvikas och ingen av 
parterna behöver känna sig besvikna. Respondenterna menar att huvudansvaret ligger på 
medarbetaren när det gäller behov av kompetensutveckling och att det är viktigt som anställd 
att våga ta initiativ och tillkännage utbildningsbehov. Samtidigt påpekar intervjuperson 8 att 
det gäller för parterna att fånga upp medarbetarnas styrkor och utveckla och förstärka dessa. 
Detta motiverar den anställde med att kompetensutveckling är mycket kostsam för 

                                                 
3 Young Potential är en internationell ledarskapsutbildning som pågår under 12 månader. Vid fem tillfällen 
träffades deltagarna på en gemensam utbildningsvecka. Parallellt för utbildningen bedrevs ett gemensamt 
utbildningsprojekt tillsammans med de andra internationella deltagarna.   
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organisationen och att felaktig utbildning kan bli en dyrbar process för organisationen. Som vi 
tidigare redogjort för, är det mycket viktigt för företag att göra uppföljning på den 
kompetensutveckling som genomförs. Förutom att företaget går miste om potentiell 
organisationskompetens vid bristande uppföljning måste även risken för att icke önskad 
kompetens utvecklas beaktas (Docherty, 1996).  Utöver detta nämner även några av de 
ovanstående respondenterna att det finns ett behov av kompetensutveckling men att den 
knappa tiden är ett problem.  

Tidsbrist är också något som några av traineedeltagarna anser utgöra ett hinder på vägen. 
Respondent 9 poängterar att det är viktigt att arbetstagaren är ute i god tid med vilka 
utbildningar personen vill gå för att underlätta verksamhetsplaneringen under den tid 
medarbetaren blir borta.  

”Det är jag själv som har ansvaret för min kompetensutveckling. Det är upp till 
mig att kunna motivera tillräckligt väl för min chef så att dem kan ta kostnaden 

för dessa.”

Samma respondent påpekar även att utbildningen måste gå i samma riktning med vad 
företaget vill åstadkomma och att den anställde inte ska delta i utbildningar enbart för 
utbildandets skull. Även traineedeltagarna anser att det är ett ömsesidigt ansvarstagande 
mellan parterna att ansvara för kompetensutvecklingen, samtidigt som det bör ligga i 
arbetstagarens intresse att utvecklas och i arbetsgivarens intresse att arbetstagaren utvecklas i 
önskad riktning.  

Traineedeltagarna från företaget inom bank – och försäkringsbranschen berättar att deras 
arbetsgivare var mycket tydliga med att poängtera att deras program inte var ett management 
– traineeprogram och därigenom kunde eventuella missförstånd undvikas samtidigt som 
företaget kunde forma deltagarna efter önskemål. Vidare anser intervjupersonerna att det har 
skett en förändring sedan dessa gick traineeprogrammet eftersom företaget idag använder sig 
av tidigare traineer i samband med att företaget informerar nuvarande programdeltagare om 
deras framtida utvecklingsmöjligheter inom företaget. Här ser vi en klar skillnad gentemot hur 
situationen var för intervjuperson 7. Genom att använda sig av återkoppling och låta dem 
tidigare traineedeltagarna få möjlighet att berätta hur karriären har utvecklats kan företaget 
förbättra programmet som kompetensutvecklingsprogram och förbättra organisationens 
strukturkapital, samtidigt som deltagarnas förväntningar kan justeras efter företagets. 
Därigenom löper företaget inte samma risk för misslyckade investeringar, i form av missnöjda 
traineedeltagare som väljer att lämna företaget direkt efter avslutat program.  De två 
traineedeltagarna är överens om att företaget medvetet inte valde att informera traineerna om 
de utvecklingsmöjligheter som fanns eftersom företaget inte ville höja förväntningarna bland 
programdeltagarna. Respondent 5 exemplifierar detta. 

”Visst var det satsning på oss för att bredda oss men det var inte något som 
lovades att vi skulle få en specifik tjänst, exempelvis en chefstjänst när 
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programmet var slut eller en kort tidsperiod efteråt. För att man hade liksom inte 
en sådan kultur på företaget” 

Intervjuperson 6 är den respondent som på det tydligaste sättet uttrycker sina höga 
förväntningar på arbetsgivaren gällande internutbildningar. Individen räknar med att 
arbetsgivaren ställer upp med nödvändiga medel om personen i fråga är i behov av 
kompetensutveckling. Hitintills har företaget varit mycket tillmötesgående och satsat 
ekonomiska medel även om det varit mer kostsamma utbildningar såsom Young Potential. 
Intervjupersonen tror att detta beror på att företaget inser att om man inte tillmötesgår 
medarbetarna riskerar organisationen att förlora kompetent personal.  

Samtliga respondenter har genomgått någon typ av kompetensutvecklingsprogram där alla 
respondenter från företaget inom bank – och försäkringsbranschen har genomgått 
kompetensutvecklingsprogrammet Young Potential. Denna variant, likväl den 
kompetensutveckling som traineedeltagarna förvärvar via programmen hävdar vi vara av 
kvalitativ form. Vid denna typ av kompetensutveckling önskar företagen snarare forma 
individer som kan lösa uppgifter på ett önskvärt sätt än att säkerställa att tillräckligt många 
kan hantera och lösa uppgifterna (Anttila, 2001). Vidare kan det nämnas att respondenterna 
som deltagit i ett traineeprogram generellt anser det vara mer lättsamt att få ta del av 
kompetensutveckling samtidigt som dem uttrycker att dem ställer höga krav på arbetsgivaren 
vid eventuella kompetensbrister. Ingen av de traditionellt anställda påpekar att arbetsgivaren 
inte varit beredd att föra en dialog vid kännbara kompetensbrister men samtidigt tydliggörs att 
vissa begränsningar existerar av några av de traditionellt anställda.  

”Man kan inte komma och säga att man vill gå fem kurser på ett år eller att man 
vill gå Berghs School of Communication, en kurs för 70,000 kronor.”  

5.4 Förväntningar och motivation 
Förväntningar och lojalitet är två element som påverkar relationen mellan arbetsgivaren och 
dess medarbetare genom det psykologiska kontraktet. Medan individens lojalitet påverkar det 
psykologiska kontraktet på ett direkt sätt, har dem underliggande förväntningarna inflytande 
på individens motivation och vilja, som vi tidigare visat vara en viktig faktor vid skapandet av 
kompetens. Av denna anledning redovisar vi nedan respondenternas förväntningar vid 
anställningens start.  

5.4.1 Arbetstagarens förväntningar  
I kapitel 3.1.1 presenteras läsaren för kompetensen delar i Stockfeldts (1988) modell. Här 
utgör faktorn vilja en beståndsdel i modellen och som vi tidigare presenterat anser vi att denna 
faktor kan likställas med en individs motivation. En motiverad individ är en förutsättning för 
att kompetensutveckling ska kunna utföras och vara meningsfullt. Som vi ovan beskrivit 
påverkas en individs motivation av dennes underliggande förväntningar vilket leder oss in på 
de motivationsteorier som presenterats i den teoretiska referensramen. De intervjuade 
respondenternas förväntningar på tjänsten innan den påbörjades, skiljer sig kraftigt åt.  
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Respondenterna 1 och 4 som är traditionellt anställda menar på att marknadsläget och 
befattning inverkade på personernas förväntningar innan anställningen påbörjades. 
Respondenterna gör gällande att förväntningarna har växt med tiden och tror också att de 
begränsade förväntningarna delvis berodde på den ansträngda situationen på arbetsmarknaden 
då det var många unga, nyutexaminerade som inte fick någon anställning. Detta för oss in på 
Herzbergs resonemang om inre och yttre element. Det inre elementet som rör 
arbetstillfredsställelse är enligt Herzberg livsnödvändiga för att motivera individen till bättre 
prestationer. Detta vill vi koppla samman med att respondenternas berättelse om att 
förväntningarna till en början var väldigt låga men att dem växt med tiden inom företaget. De 
bägge respondenternas första anställning utgjordes av konsultanställningar. En av 
respondenterna menar att i och med konsulttjänsten kände denne sig i princip utbytbar då 
arbetsuppgifterna mest var av enklare slag. Detta vill vi jämföra med traineedeltagarna som 
istället placeras i en mer central roll efter att ha valts ut bland ett stort antal ansökande. Vi 
kopplar detta till Herzbergs inre faktorer och menar att det finns en initial olikhet i 
arbetstillfredsställelsen mellan grupperna som i sin tur påverkar individernas motivation.  

Med tiden har de traditionellt anställdas arbetstillfredsställelse tilltagit, främst i samband med 
att de har fått nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter. En högre motivation har påverkat 
arbetstagarnas prestationer vilket vi bland annat baserar på intervjuperson 1:s berättelse om 
hur denne tidigare motiverades av ordning och reda i det dagliga arbetet, men att det centrala 
numera är att bidra med något och leverera en produkt som ingen annan gör, att göra skillnad. 
Vi hävdar att det inre elementet som behandlar arbetstillfredsställelsen har utvecklats vilket 
medfört i bättre prestationer hos de traditionellt anställda.  

I sin motivationsteori inkluderar Herzberg även yttre faktorer, som är nödvändiga för att 
säkerställa att de anställda förblir nöjda. Vanligtvis är det lön och arbetsvillkor som nämns vid 
diskussion om yttre faktorer. Somliga respondenter anser att de inte riktigt har en lön som 
riktigt motsvara deras prestation men samtidigt uppger samtliga nio respondenter att en högre 
lönnivå inte vore tillräckligt för att byta arbetsgivare Vi tolkar detta som att de berörda 
företagen erbjuder tillräckligt goda hygienfaktorer för att kunna hålla arbetstagarna nöjda och 
motiverade och detta tydliggörs av respondent 1. 

”Jag hade inte speciellt stora förväntningar men självklart har dem växt med 
tiden.  Nu är jag jätteglad över att jag jobbar inom företaget och att det har blivit 

som det har blivit.” 

Intervjuperson 4 är inne på samma linje angående förväntningar inför den första anställningen 
på företaget. Samtidigt uttrycker respondenten förväntningar om goda utvecklingsmöjligheter 
inom företaget. 
  

”När jag började på kundservice hade jag egentligen inte så mycket 
förväntningar utan det blev vad det blev. När jag sökte det jobbet som jag har 
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idag hade jag förväntningen att företaget är stort och det bör därför finnas 
många olika utvecklingsmöjligheter.” 

De traditionellt anställda från företaget inom bank – och försäkringsbranschen, det vill säga 
respondenterna 7 och 8 menar också att det var tuffa tider på marknaden och att detta 
påverkade deras förväntningar. Den senare menar att det vid denna tidpunkt var svårt att 
överhuvudtaget få en praktikplats och än svårare att få en fast anställning.  Samma respondent 
berättar att denne var belåten med att få influenser från omgivningen och få utvecklas i en 
specialroll inom företaget. Respondent 7 berättar att dennes förväntningar som främst målats 
upp av bekanta, med ett tufft arbetsklimat där chefer pekade med hela handen och 
nyexaminerade inte var värda någonting, inte visade sig stämma överens med verkligheten. 
Vid en jämförelse med traineedeltagarna är det tydligt att dessa individer till en början hade 
betydligt lägre förväntningar innan tjänsten påbörjades.  

Samtliga traineedeltagare berättar att dem förväntade att komma runt i företaget och få en bra 
förståelse för organisationen. McClelland menar att det individuella behovet skiljer sig åt 
mellan samtliga individer vid födseln och att det är miljön runt människan som formar 
individen. Den skillnad som går att se mellan de två gruppernas förväntningar menar vi delvis 
kan bero på att traineedeltagarna som grupp upplevs som mer drivna och målmedvetna och att 
de traditionellt anställdas förväntningar på ett tydligare sätt utvecklats under tiden inom 
organisationen. De två ovan nämnda respondenterna stärker detta faktum när de klargör att 
förväntningarna utvecklades allt eftersom tiden gick och en stabilare grund byggdes upp. 
Faktorer som kan klassas enligt Herzberg yttre faktorer, såsom mer avancerade 
arbetsuppgifter samt arbetsgivarens fördelaktiga förmåner gällande arbetstider och 
träningserbjudande är några faktorer som enligt respondenterna bidrog till ökade 
förväntningar.  

Som vi tidigare presenterat använder sig McClelland av tre behov för att förklara sin teori om 
mänskliga nödvändigheter (Hughes et al., 2002). Det centrala i prestationsbehovet, är ett 
starkt intresse och engagemang i att göra något annorlunda och som kan leda till en mer 
effektiv lösning, vilket är något som vi anser stämma överens med såväl traineedeltagarna 
som övriga respondenterna. Att känna sig behövd i sin yrkesroll och vara anställd på ett 
företag som ger något tillbaka för det arbete man lägger ner, är något som samtliga deltagare i 
studien är överens om som intervjuperson 7 uttrycker detta på ett sätt som sammanfattar 
samtliga respondenters åsikter.  

”Att få visa sig duktig och att känna att man bidrar med något och att bli 
uppskattad för den kvalitet man levererar, det tror jag är en stark drivkraft. Det 
är också en drivkraft att jag är på ett företag som liksom ger mig förtroende att 

agera ganska mycket som jag vill, dem ger mig fria tyglar och när dem ser att jag 
sköter mig så är allting frid och fröjd. Det är onekligen en drivkraft, att vara på 
ett företag som ger någonting tillbaka. Inte bara i pengar utan även i livskvalitet 

och i frihet.” 
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Under intervjuerna med de traditionellt anställda från bank – och försäkringsbranschen 
understryker de båda vikten av återkoppling. McClelland uttrycker behovet av makt som ett 
behov och menar att detta tar sin form i en önskan om att få gensvar för sina reflektioner och 
åsikter (Jacobsen & Thorsvik 2002). Vi menar på att ingen av traineedeltagarna utmärks av ett 
liknande behov av återkoppling utan de snarare framhåller vikten av ständigt nya 
arbetsuppgifter och utmaningar. Respondent 7 påpekar bristen av återkoppling på de 
kompetensutvecklingsprogram som genomförs.  

”Det är kostnader för utbildningen, resor, traktamenten, uppehälle och 
produktionsbortfall. Då tycker man att det ska vara av intresse att veta vad vi fick 

för det här. Åtminstone om jag tyckte att det var kul. Bara en sådan fråga men 
nej, ingenting.” 

Medan personen i fråga framhåller att det var märklig att ingen återkoppling skedde menar 
dennes medarbetare att återkoppling är en motiverande faktor i det dagliga arbetet.    

”Det som är viktigt i jobbet, eller det är ju av olika vikt hos olika människor men 
jag tror att återkoppling är jätteviktigt, det är det även för mig, både positivt och 

negativt” 

Det centrala av de två personernas åsikter går att koppla till Kaufmann och Kaufmann (1998) 
som menar att det viktigaste är att lärdom tas från såväl de lyckades som misslyckade 
erfarenheterna. Även fast de två traineedeltagarna från elbranschen motiveras av att få vara 
med och bygga upp strategier och genomföra förändringar i deras dagliga arbete, är det till 
skillnad mot de ovan nämnda individerna, ingen av dem som framhåller värdet av 
återkoppling. Istället motiveras och drivs de av att ständigt få ta sig an nya utmaningar.     

Samtliga traineedeltagare uppger att det fanns förväntningar vid programmets start och deras 
förhoppningar var främst att programmet skulle ge en ökad förståelse för organisationen.  
Intervjuperson 5 medger att förväntningarna på programmet var ganska höga inför 
programstarten men då inte främst på karriärutvecklingen. Förhoppningen var att bli utvald 
bland alla traineer som en person som företaget ville satsa på för framtiden. I vilken form 
satsningen skulle ske var inte lika centralt.    

”Vilken form kunde jag inte säga utan det kunde nog ske på olika sätt men att 
man skulle få känslan var det centrala. Känslan av att vara viktigt för företaget 

var a och o. Även om du inte gör det perfekt så ville jag att företaget skulle 
bereda vägen för mig och möjliggöra min väg fram i företaget.” 

Som vi tidigare nämnt poängterade företaget inom bank – och försäkringsbranschen att det 
inte handlade om ett management – traineeprogram vilket ledde till att respondenternas 
förväntningar tonades ner en aning. 
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”Sen fanns det personer i traineegruppen som ändå hade högre förväntningar på 
att det skulle vara en karriärssprång och att vi skulle vara påläggskalvar. Jag 

själv hade egentligen lätt för mig att förlika mig vid tanken på att det här ges om 
jag har tålamod. De personer då som hade högre förväntningar och var mer 

otåliga men liksom kämpade med att nå karriär, de finns inte kvar i 
organisationen utan de har slutat för att gå vidare till andra positioner och som 

jag vet har klättrat väldigt högt inom nya företag.” 

Situation utvecklade sig inte på samma sätt för traineedeltagarna från företaget inom 
elbranschen. De två traineerna såg, förutom en möjlighet till en ökad förståelse för 
organisationen även programmet som en möjlighet att skapa kontakter och bygga ett nätverk 
Via verksamheten på traineeavdelningen kunde deltagarna på en strategisk nivå lära känna 
organisationen och fungera lite som spindeln i nätet. De bägge personerna upplever i 
efterhand att efter programmets slut hamnade många deltagare från traineegruppen betydligt 
längre ner i hierarkin. Genom felaktiga förhoppningar skapade deltagarna förväntningar om 
en plats högt upp i organisationens hierarki. När dessa förväntningar visade sig vara felaktiga 
resulterade detta i många fall av missnöje. Pritchard beskriver att samtliga individer innehar 
olika nivåer av energi vid varierande tidpunkter och att en tidigare misslyckad satsning 
resulterar i en minskad behovstillfredsställelse samt ett minskat energiförråd. Vi anser att i 
hopp om att programmet skulle tillfredsställa deras behov investerade deltagarna en stor 
energimängd under programmets gång (Alsrup 2001). I och med att investeringen inte visade 
sig uppfylla förväntningarna resulterade detta i mindre motiverade individer med icke 
uppfyllda behov.    

”Sen efter 12 månader så kraschlandar man tillbaka i verkligheten på ett 
kraftverk långt, långt ner i hierarkin.” 

I efterhand kan intervjupersonerna konstatera att förväntningarna trots allt uppfylldes även om 
glappet mellan traineeåret och den kommande linjeverksamheten kan uppfattas som väldigt 
långt. Utöver den skillnad som går att urskilja mellan traineedeltagarna och de traditionellt 
anställda vill vi även påvisa den skillnad som existerar mellan de två företagens 
traineedeltagare. De otydliga målen från organisationen inom elbranschen genererade i en 
negativ behovstillfredsställelse hos traineedeltagarna som inte går att påvisa hos de övriga två 
traineedeltagarna. Vi menar på att de tydliga signalerna som företaget inom bank – och 
försäkringsbranschen gav sina traineer har resulterat i att deltagarnas förväntningar har kunnat 
anpassas till det blivande utfallet. Därigenom ges känslan av att en lyckad energisatsning har 
gjorts och genererat i en behovstillfredsställelse samt att energiförrådet har fyllts på 
ytterligare. 

5.4.2 Arbetstagarens lojalitet  
Som vi tidigare presenterat påverkar individers och företags lojalitet det psykologiska 
kontraktet mellan parterna. I kapitel 3.5 presenterades vårt synsätt på begreppet lojalitet 
utifrån aspekterna identifiering med och trohet till en organisation, frånvaro av utträde samt 
tillfredsställande av ömsesidiga behov. Anttila (2001) framhåller att en individs förmåga att 



Traineeprogram – din väg till framgång 
 

                         70 (96)   

lösa uppgifter är en viktig del i företags framgång. Genom kompetensutveckling i form av 
traineeprogram har några av respondenterna fått tillfälle att erhålla nödvändig kompetens för 
att kunna hantera relevanta uppgifter. För att organisationerna ska kunna få ta del av 
investeringarna som görs genom traineeprogrammen är det av yttersta vikt att kunna behålla 
den befintliga personalen (Pfeffer, 1994).  

Under intervjuerna framkom ett flertal varierande åsikter kring begreppet lojalitet. Av 
respondenter med en traditionell anställning är det ingen som aktivt sökt andra tjänster. 
Däremot finns det individer som erbjudits andra tjänster men valt att tacka nej, vilket vi anser 
stämma väl överens med Alvessons (2000) tolkning av lojalitet, frånvaro av utträde. Trots 
erbjudanden om förmånliga tjänster hos externa arbetsgivare har även de fyra 
traineedeltagarna valt att stanna kvar hos respektive arbetsgivare. På denna punkt, det vill 
säga att båda grupperna med respondenter valt att stanna inom organisationen trots externa 
erbjudanden, vill vi framhäva den likhet i lojalitet som existerar.    

Graham (1991) definition av begreppet lojalitet handlar om hur individer identifierar sig med 
organisationen och även här anser vi att det finns tydliga likheter mellan de två grupperna. 
Samtliga traditionellt anställda menar att det ska mycket till innan de skulle överväga att byta 
arbetsgivare i dagsläget. Den rådande lågkonjunkturen anges som en orsak men samtidigt 
anger majoriteten av dessa respondenter att de kan vara lojala gentemot sina arbetsgivare 
eftersom de anser att arbetsgivarna har en inställning som går att förlika sig med. En 
traineedeltagare menar att en lojal medarbetare är en anställd som inte söker externa 
anställningar för att se vad individen har för värde på arbetsmarknaden eller ifrågasätter 
arbetsgivaren och jämför denne med andra arbetsgivare kontinuerligt. Genom att inte sätta sig 
själv i första hand menar vi att individen identifierar sig och visar en trohet gentemot företaget 
som överskrider individens egna intressen (Graham, 1991). Intervjuperson 5 som tydligt 
klargjorde förväntningar om att företaget skulle beredda en väg i företaget inför 
traineeprogrammets start, berättar att denna har kunnat identifiera sig med organisationen 
eftersom att detta uppfylldes. Tillsammans med sin handledare skräddarsydde denne en 
lämplig roll efter avslut program, vilket vi anser kan ha underlättat individens identifiering 
med företaget.  I och med att individerna kan identifiera sig med företagen minskar även 
risken för att de ska lämna företagen, vilket vi kopplar till Alvessons (2000) definition av 
lojalitet. Intervjuperson 3 ger en klar beskrivning över vad denne anser känneteckna en lojal 
medarbetare samtidigt som vi anser att förklaringen tydligt klargör samliga respondenters 
inställning. 
  

”Alldeles för ofta märks det att medarbetare funderar på sig själv och sin egen 
situation. De glömmer den stora helheten kring hela företaget och kanske gör rätt 

för sin lilla avdelning precis i det ögonblicket, men det lojala är helt enkelt när 
man i första hand tänker på företagets bästa.” 

Den främsta skillnaden mellan de två grupperingarna går istället att koppla till Rousseaus 
(2004) resonemang om lojalitet. Enligt Rousseau (2004) handlar lojalitet om att arbetsgivare 
och arbetstagare möter varandras behov. Samtliga traineedeltagare uttrycker att de ställer 
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höga krav på deras arbetsuppgifter. Lindgren et al. (2001) gör gällande att individer i allt 
större utsträckning känner lojalitet gentemot de arbetsuppgifter som arbetsgivaren erbjuder 
och detta vill vi koppla till såväl Rousseaus (2004) resonemang som till traineedeltagarnas 
situation. Medan de övriga respondenterna uppger att det mest centrala är företagets miljö 
anger traineedeltagarna att utan möjlighet att ta sig an nya utmaningar skulle de kunna tänka 
sig byta arbetsgivare. Utifrån Lindgren et al. (2001) resonemang menar vi att traineerna på ett 
annorlunda sätt än de övriga respondenterna känner lojalitet gentemot arbetsuppgifterna.  

Vidare påtalar traineerna att de inte är beredda att stänga dörrarna för externa arbetsgivare 
längre fram i yrkeslivet och att de upprätthåller kontakter för att kunna ta del av vad som 
erbjuds på marknaden. När arbetstagarnas lojalitet kopplas till deras arbetsuppgifter anser vi 
att företag får det svårare att skapa en lojalitet gentemot organisationen bland dem anställda. 
Något som vi däremot anser vara positivt för lojalitetsskapandet är att under 
traineeprogrammets gång har företaget haft möjlighet att forma dessa individer. Detta menar 
vi kan påverka arbetstagarnas lojalitet på ett önskvärt sätt. Genom traineeprogrammet 
introduceras deltagarna i organisationen vilket i enligt med Grahams (1991) definition av 
lojalitet medför att individerna lättare kan identifiera sig med organisationen.  

Avslutningsvis vill vi påpeka faktumet att samtliga respondenter uppger att lönenivån inte är 
avgörande för val av arbetsgivare och detta tydliggörs av intervjuperson 3 som fortfarande 
efter fyra år inom företaget har en lägre lönenivå än vad individen hade vid sina tidigare 
anställningar utomlands. Att respondenten accepterat en lägre lönenivå för att kunna arbeta 
inom organisationen menar vi förklarar den generella inställningen till lönefrågan och synen 
på lojalitet hos respondenterna.   

5.5 Det psykologiska kontraktet 
I den teoretiska referensramen presenterades läsaren för Rousseaus (1995) tolkning av det 
psykologiska kontraktet. Rousseau menar att kontraktet byggs på outtalade eller uttalade 
löften vilka påverkar arbetstagaren och arbetsgivarens överenskommelser. Vidare använder 
sig Rousseau (2004) av sex faktorer för att förklara hur kontraktet tar sin form. Utifrån dessa 
kommer vi nedan att presentera vår syn på hur det psykologiska kontraktet har utformats. 

Vår generella åsikt är att traineernas val av arbetsgivare är något slumpartat. Denna 
uppfattning stämmer även väl in på de traditionellt anställda då samtliga respondenter uppger 
att det snarare är tillfälligheter som fört dem till den nuvarande arbetsgivaren än medvetna 
val. Detta vill vi koppla till Rousseaus (2004) teori om att individens frivilliga val ökar 
sannolikheten att kontraktet fullföljs och här vill vi påpeka att samtliga respondenter frivilligt 
valt att påbörja en tjänst samt delta i traineeprogrammet och att de fortfarande arbetar kvar 
inom organisationen. Det frivilliga valet av arbetsgivare anser vi vara en central del i 
individernas skapande av det psykologiska kontraktet. Denna möjlighet bör samtliga 
arbetstagare erbjudas då avsaknaden kan påverka individens inställning och förväntningar. 
Detta för oss in på nästa faktorer som handlar om parternas tolkning av avtalet. Redan vid 
rekryteringstillfället bildar arbetstagaren sig en uppfattning om arbetsgivaren och tjänsten. I 
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takt med att individens tid inom företaget kommer förväntningarna att förändras, vilket även 
kommer att påverka individernas tolkning av det psykologiska kontraktet. Samtliga 
traditionellt anställda uppgav att det inte existerade några förväntningarna på tjänsten innan 
den påbörjades till skillnad från traineerna. Genom att de två grupperna initialt har haft olika 
uppfattningar och förväntningar om framtiden inom företaget, anser vi att de ställt olika krav 
på organisationerna och bildat två olika former av psykologiska kontrakt. Även om 
traineedeltagarnas förväntningarna varierade mellan de två företagen menar vi att traineerna 
som grupp har ställt tuffare och tydligare krav på arbetsgivaren. Under intervjuerna ges 
uppfattningen att traineerna tolkar sin situation i företaget på ett fördelaktigt vis och utnyttjar 
detta vid exempelvis löneförhandlingar. Respondent 9 belyser detta under intervjun genom att 
berätta att denne lyckades förhandla upp sin lön med 20 procent efter det avslutade 
programmet genom att spela sina kort ganska hårt. Genom att de traditionellt anställda 
utvecklat sina förväntningar allt eftersom hävdar vi att de har hamnat något efter i bland annat 
löneutvecklingen.    

Rousseau (2004) nämner även att det psykologiska kontraktet ständigt är under utveckling. 
Då dagens samhälle ständigt påverkas och förändras är det naturligt att även individerna som 
utgör samhället utvecklar sina förväntningar. Om relationen mellan två parter utsätts för stora 
förändringar kan det bli nödvändigt att omförhandla det (Rousseau, 2004). Samtliga 
respondenter har bytt arbetsuppgifter under deras tid hos arbetsgivaren och uppger att 
omförhandling av lön samt diverse andra förmåner har skett i samband med detta. 
Intervjupersonerna 9 och 6 som har traineebakgrunder, är de intervjupersoner som hunnit med 
att byta arbetsuppgifter flest gånger av de intervjuade personerna. Inklusive traineetjänsten 
har individ 9 hunnit med sju olika tjänster. Ett fungerande kontrakt behöver bara förändras vid 
behov, vilket just kan vara anställnings – och organisationsförändringar. Respondent 6 har 
haft en löneutveckling, som vi närmare presenterar i kapitel 5.6, som ökat med hela 157 
procent under resans gång. Genom att byta tjänst och klättra uppåt i hierarkin som 
respondenten har gjort, är det som Rousseau (2004) menar, naturligt att förväntningarna 
förändras och att nya krav och mål sätts upp.  

I likhet med MacNeil (2001), som menar att formen på avtalet varierar mellan individ till 
individ beroende på vilken form av anställning arbetstagaren innehar, anser vi att det finns en 
skillnad på de två gruppernas psykologiska kontrakt. Det relationella kontraktet är lätt att 
sammankoppla med den äldre generationen på arbetsmarknaden. Med fokus på lojalitet och 
stabilitet är det lätt att karaktärisera denna typ av psykologiska kontrakt med 40 – talisterna 
(Rousseau, 2004). Vi anser även att deltagarna med en traditionell anställning tenderar att 
uppvisa de egenskaper som vanligtvis sammankopplas med det relationella kontraktet. Även 
samtliga intervjuade traineedeltagarna har varit lojala mot organisationen, i enlighet med 
Alvessons (2000) definition, men har samtidigt bytt tjänster internt vid ett flertal gånger. Vi 
menar att traineedeltagarna snarare uppvisat sin lojalitet gentemot de aktuella 
arbetsuppgifterna, än mot arbetsgivaren (Lindgren et al., 2001). Resterande respondenter har 
inte visat upp samma behov av att byta tjänster och fokus ligger snarare på att skapa en 
stabilitet som kan utnyttjas till att nå en framgångsrik framtid inom organisationen (Rousseau, 
2000). Vidare menar vi att traineedeltagarnas egenskaper och agerande snarare kan associeras 



Traineeprogram – din väg till framgång 
 

                         73 (96)   

till det balanserade kontraktet. Traineedeltagarna präglas inte av samma behov om stabilitet 
vilket exemplifieras av respondent 6.  

”Jag känner mig själv väl och om två år kommer jag inte att tycka att det är roligt 
längre. När jag känner att jobbet inte är stimulerande länge kommer jag att söka 

mig vidare” 

I det balanserade kontraktet menar Rousseau (2004) att ansvaret delas mellan arbetsgivaren 
och arbetstagaren. Genom att investera pengar i ett traineeprogram får företag i gengäld 
kompetenta individer som har en stor kunskap om organisationen. Även från individens sida 
går det att särskilja ett delat ekonomiskt ansvar. Många traineetjänster erbjuder en ingångslön 
som ligger något lägre än vad som skulle kunna erhållas via en traditionell anställning men 
samtidigt erbjuder programmet andra fördelar. Trots att det finns en certifieringspunkt (se 
kapitel 3.4) som kräver att ingångslönen för ett traineeprogram ska motsvara ingångslönen för 
en vanlig tillsvidare anställning finns det många fall där detta inte uppfylls. Exempelvis är det 
fortfarande många traineeprogram som inte är certifierade och en trainee nämner även 
problemet med varierande nivåer på ingångslönen beroende av vilken universitetsutbildning 
individen har. Denna person menar att dennes ingångslön på traineeprogrammet inte låg i nivå 
med vad andra civilingenjörer tjänar och berättar om fall där traineekollegor avslutat sin 
anställning inom organisationen eftersom dessa ansett sig ha hamnat alltför långt efter 
lönemässigt gentemot övriga medarbetare med likvärdig utbildning.  

Ytterligare ett centralt resonemang i diskussionen om vilken typ av psykologiskt kontrakt som 
skapas av respektive grupp är de win – win situationer som uppstår mellan traineedeltagarna 
och organisationen. Organisationen får genom den kompetensutveckling som erbjuds genom 
traineeprogrammen motiverade och kompetenta arbetstagare som kan hjälpa företaget i dess 
önskan om framgång. Vi upplever att dessa situationer inte uppstår på samma sätt mellan 
arbetsgivaren och de traditionellt anställda.  

5.6 Arbetstagarens löne – och karriärsutveckling 
Avslutningsvis väljer vi att presentera karriär – och löneutvecklingen för respektive 
respondent. Intervjupersonerna 1 och 8, som har anställts via en traditionell anställning, 
startade sina yrkeskarriärer via konsulttjänster. Då denna typ av anställning inneburit en 
relativt låg lönenivå till följd av anställningstypen har vi valt att inte ta hänsyn till den initiala 
lönenivån vid beräkning av den procentuella löneutvecklingen. Vi anser att detta skulle ge ett 
missvisande resultat då den procentuella löneökningen skulle bli alltför stor.  

Av respondenterna med traditionell anställning är det arbetstagarna från företaget inom bank 
– och försäkringsbranschen som haft den största löneutvecklingen. Respondent 7 har haft en 
löneutveckling på 84 procent under sin tid hos den nuvarande arbetsgivaren. Under denna tid 
har personen i fråga hunnit med att byta arbetsuppgifter en gång. Personligen anser 
respondenten att löneutvecklingen har varit ganska god vid granskning av den procentuella 
utvecklingen där det främst är under dem första åren som lönekurvans utveckling varit brant. 
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Löneutvecklingen mellan 2002 och 2005 uppgick till 68 procent. Intervjupersonen är inte fullt 
ut lika belåten med lönenivån vid jämförelse med individens arbetsuppgifter. Respondent tror 
att en löneökning mellan 10 000 – 15 000 kronor skulle kunna vara fullt möjligt om personen 
i fråga skulle utföra likartade arbetsuppgifter hos en annan arbetsgivare. Merparten av 
personens branschkollegor är över 50 år och har lång erfarenhet inom branschen samtidigt 
som deras månadslöner uppskattningsvis ligger mellan 10 000 – 15 000 kronor högre Detta 
menar intervjupersonen beror på den underliggande arbetslivserfarenheten, inte på grund av 
att dem är bättre.  

”… om jag tittar på mina kollegor, jag är 35 år som sagt och dem är 50 plus nästan alla och 
nästan 60 år. Lång erfarenhet, lång bakgrund, det är klart att om dem ligger 10 000 – 15 000 

kronor över mig i lön och det gör de inte för att de är bättre” 
  
Intervjuperson 8 är den andra respondenten som arbetar inom bank – och 
försäkringsbranschen och har haft en total löneökning på 48 procent. Även denne menar att en 
löneökning på cirka 10 000 kronor skulle kunna vara möjligt vid byte av arbetsgivare. 
Intervjupersonen är medveten om att det kan uppfattas som en orimlig löneökning men menar 
att det främst handlar om att arbetsgivaren måste betala lite extra för att individer ska 
acceptera den risk som existerar i samband med byte av arbetsgivare. Intervjupersonerna 8 har 
haft en likartad utveckling på karriären som intervjuperson 7 med anställningar som 
skadereglerare och underwriter. 

Åsikterna angående löneutvecklingen för de tre övriga traditionellt anställda varierar något. 
Respondent 3 är den som haft den lägsta löneutvecklingen (med 20 procent) under de senaste 
tre åren. Detta anser respondenten inte vara en fullt rättvis löneökning utan menar på att de 
aktuella arbetsuppgifterna automatiskt bör generera i en högre lön. Vid jämförelse med en 
tidigare utländsk arbetsgivare, är den nuvarande lönen fortfarande på en lägre nivå trots att 
arbetsuppgifter idag är mer avancerade. Vi vill påpeka att personen i fråga har mycket 
krävande arbetsuppgifter som resulterat i ett stort ansvarsområde för individen. Med detta i 
åtanke samt att personen under intervjun påpekar att lönen inte är en central och avgörande 
faktor, är vi av uppfattningen att individen har en lönenivå som generellt skulle uppfattas som 
mycket bra. De övriga två respondenterna har båda haft en utveckling av lönen med 37 
procent. Ingen av de traditionellt anställda från företaget inom elbranschen har bytt 
arbetsuppgifter fler än tre gånger.  

Av traineedeltagarna menar intervjuperson 2 att denne är nöjd med sin lön i förhållande till 
vilken tjänst individen har samt utifrån branschsnittet i allmänhet. Som vi tidigare presenterat 
ville inte denna respondent redogöra för sin procentuella löneökning. Personen i fråga menar 
att den utgör ett dåligt exempel eftersom att den dåvarande lönenivån fick behållas vid 
påbörjandet av traineeprogrammet. 

Den andra traineedeltagaren från företaget inom elbranschen anser sig ha en marknadsbaserad 
lön. Löneutvecklingen har varit 87 procent och personen i fråga anser sig ligga relativt högt i 
lönekvartilen i jämförelse med medianen med avseende på personens ålder. Som vi 
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presenterade tidigare är denne respondent den som bytt tjänst flest gånger med sina åtta olika 
tjänster. Individen tycker även att den första löneförhandlingen efter traineeåret är den mest 
centrala eftersom det är då som traineen tilldelas en befattning och kommande 
löneförehandlingar kommer att utgå från denna lönenivå.   

De två återstående intervjupersonerna har en traineebakgrund hos företaget inom bank – och 
försäkringsbranschen. Intervjuperson 5 har haft fyra olika ansvarsområden inom företaget och 
anser att löneutvecklingen inte till fullo har speglat de karriärsteg som har tagits. Personen i 
fråga menar att detta har ett samband med två mammaledigheter samt att lönesamtal inte har 
genomförts varje år. Vidare nämner respondenten att denna inte aktiv försökt att förhandla 
upp lönen, ej heller i samband med nya ansvarsområden. Den procentuella löneökningen är 
cirka 58 procent men då bör det uppmärksammas att dagens lönenivå fortfarande ligger i nivå 
med lönenivån från 2007. Respondenten berättar att lönesamtal ska hållas inom en snar 
framtid och tror att en löneökning, som skulle resultera i att den totala procentuell löneökning 
skulle stiga till 90 procent, är fullt möjligt.  

Intervjuperson 6 har under sin tid i organisationen haft en total löneutveckling på 157 procent 
samt haft sex stycken varierande arbetsområden. Denne person är den av respondenterna som 
haft störst löneutveckling och personen anser att lönen är marknadsbaserad om den jämförs 
med kollegor på liknande positioner inom branschen samt är tillfredsställd över lönenivån om 
ålder och arbetsuppgifter vägs in. Respondenten tror dock att liknande befattning skulle kunna 
generera en högre lön i ett annat branschområde.  
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5.7 Sammanfattning empiri & analys 
De olikheter vi lyckts urskilja mellan studiens deltagande traineer och traditionellt anställda 
kan sammanfattas i vår omarbetande teorimodell.  Exempelvis visar figuren att traineerna är 
mer målmedvetna än de traditionellt anställda. Vidare kännetecknas respondenterna med en 
traditionell anställning av att vara mer lojala i jämförelse med dem som varit traineer. I 
kommande kapitel presenterar vi mer ingående för läsaren de slutsatser vi dragit.  

 

Figur 6: Sammanfattande teoribild (omarbetad slutgiltig modell). 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel har vi för avsikt att besvara studiens problemformulering och syfte innan vi 
avslutningsvis kommer med förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Tillbakablick till det inledande kapitlet  
Vi inleder med en sammanfattning av intentionen med uppsatsen och för att underlätta för 
läsaren har vi valt att redovisa studiens problem och syfte var för sig.  

Problemformulering:  
� Vilka skillnader går det att urskilja mellan traineeanställda och traditionellt anställda 

samt hur påverkar dessa karriären? 

Syftet med vår studie är indelad i fyra delsyften: 
� Kartlägga egenskaper som karaktäriserar traineer och traditionellt anställda. 
� Undersöka skillnader i förväntningar mellan traineer och traditionellt anställda.    
� Redogöra för arbetstagarnas drivkrafter i arbetslivet.  
� Påvisa eventuella skillnader i karriär – och löneutveckling mellan traineer och 

traditionellt anställda. 

 

6.2 Presentationsupplägg 
Ambitionen under studiens gång har varit att studera om det går att urskilja några skillnader 
mellan person som deltagit i ett traineeprogram och traditionellt anställda. Utifrån det 
insamlade empiriska materialet har vi lyckats identifierat ett antal olikheter mellan de två 
grupperna. Nedan följer en redogörelse för dessa avvikelser.  

6.2.1 Egenskaper 
I det föregående kapitlet presenterade vi att traineedeltagarna som grupp präglas av 
målmedvetna individer som är starkt motiverade och har en stor drivkraft. Utifrån det 
empiriska materialet är det främst dessa egenskaper som karaktäriserar traineedeltagarna och 
samtidigt anser vi att dessa utgör de personbundna egenskaper som huvudsakligen skiljer 
traineedeltagarna åt från de traditionellt anställda.  

I samband med studien har det klargjorts att traineerna redan vid ansökningsfasen till 
programmen visat upp en stark motivation samt en övertygelse om att utvecklingsvägen via 
ett traineeprogram varit det rätta alternativet. Fortfarande kännetecknas dessa respondenter av 
samma målmedvetenhet och driv men även av en tydlig vilja om vad som vill åstadkommas 
samt hur det ska uppnås. Situationen för de traditionellt anställda har utvecklat sig på ett något 
annorlunda sätt. Dessa individer kännetecknas av en mer tillbakadragen inställning, där den 
motivation och målmedvetenhet som traineedeltagarna påvisat redan från det skede då 
programmet startade inte gör sig gällande i samma utsträckning. Vi ser denna skillnad som en 
bakomliggande faktor till hur den fortsatta relationen mellan arbetsgivaren och dess 
medarbetare har utvecklats. 
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Studien visar också på att falska förhoppningar kan leda till att traineer och traditionellt 
anställda väljer att avsluta sin anställning och gå till en extern part. Att samtliga respondenter 
är kvar i organisationen tyder på att de identifierar sig med företagets värderingar.  

6.2.2 Förväntningar 
I studien har ett liknande mönster gällande individernas förväntningar funnits och detta anser 
vi har ett samband med respondenternas ovan nämnda individegenskaper. Medan de 
traditionellt anställda inte visste vad de skulle förvänta sig av den första tjänsten hos 
arbetsgivaren, fanns det bland samtliga traineedeltagare klara och tydliga förhoppningar om 
att deltagandet i traineeprogrammen skulle resultera i en ökad förståelse för organisationen. 
Vi anser det även finnas ett samband mellan de förväntningar som uttryckts av 
traineedeltagarna och den drivkraft och målmedvetenhet som existerar bland dessa. Med hjälp 
av de besuttna egenskaperna lyckades de fyra respondenterna få en plats till företagens 
åtråvärda traineeprogram och gavs därmed också möjligheten till en central roll och en stabil 
grund inom organisationen. Genom traineeprogrammen möjliggjorde företagen en väg fram i 
organisationen som respektive individ, utifrån positionen som trainee, kunde skapa egna 
förväntningar om hur framtiden inom organisationen skulle utveckla sig. Samtidigt menar vi 
att gruppen med de traditionellt anställda, som kännetecknas av andra egenskaper, inte hade 
samma möjlighet eller förmåga att veta vad de kunde vänta sig av tjänsten. Vi anser att det 
faktum att det rådde ett ansträngt läge på arbetsmarknaden, vilket ett flertal av de traditionellt 
anställda påpekar, var den främsta anledningen till att denna grupp behövde längre tid på sig 
för att skapa sig en nödvändig grund inom organisationen. I takt med tiden inom företaget har 
de traditionellt anställdas förväntningar tilltagit men vi anser att den initiala skillnaden mellan 
grupperna är den främsta anledningen till att traineerna ställt högre krav på arbetsgivaren.  

Vi vill även påpeka den skillnad i förväntningar som existerat mellan de två företagens 
traineedeltagare. Deltagarna från företaget inom bank – och försäkringsbranschen kunde, 
genom att organisationen innan programstarten meddelade att det inte handlade om ett 
management traineeprogram, anpassa sina förväntningar. Traineedeltagare från elbranschen 
gavs inte samma information och på grund av detta hade deltagarna skapat sig förväntningar 
om framtiden som företaget inte kunde motsvara. Detta är något som företagen kan undvika 
genom att tydliggöra de aktuella villkoren. Därmed minskar även risken för att medarbetare 
ska lämna organisationen till följd av att bakomliggande förväntningar inte uppfylldes.  

Sammanfattningsvis kan sägas att traditionellt anställda har en mjukare framtoning och är 
nöjda och tacksamma över att ha ett arbete. Traineerna har istället högre förväntningar samt 
en tuffare framtoning. Dessa personer vet vad de vill och jobbar därför målinriktat. Studien 
visar också på en skillnad traineerna emellan gällande förväntningarna om vad programmet 
skulle generera och det verkliga utfallet. Traineedeltagarna från bank – och försäkringsbolaget 
fick tydlig information om att de inte skulle delta i ett managementprogram. Deltagarna visste 
därför vad som väntade. Den tydliga kommunikationen från företagets sida gjorde det möjligt 
för dem att undvika missnöjda traineer med falska förhoppningar.  
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6.2.3 Drivkrafter 
Under studiens gång har vi funnit att de traditionellt anställda värdesätter den grund som 
skapats på ett påtagligare sätt än traineedeltagarna. Att få visa sig duktig och kunna bidra med 
något unikt samtidigt som uppskattning erhålls, är också en starkt motiverande drivkraft. En 
grund där individen kan känna sig trygg och säker har byggts upp under årens gång och de 
personer vi intervjuat ger sken av att denna säkerhet har tagit längre tid för de traditionellt 
anställda att säkerställa. Med detta i åtanke anser vi att denna faktor är den bakomliggande 
orsaken till varför de traditionellt anställda är mer angelägen om säkerheten och därför i en 
större utsträckning motiveras av företagets miljö. Vidare anser vi att traineedeltagarna ser 
denna säkerhet som en självklarhet varav de istället motiveras av utvecklande arbetsuppgifter 
som tillåter individerna att utvecklas som människor. Av denna anledning anser vi 
traineedeltagarna vara mer angelägna om att hålla dörrarna öppna för externa arbetsgivare för 
framtiden. 

Skillnaden i säkerhet mellan traineer och traditionellt anställda kan alltså grunda sig i att 
traineerna får en snabbare insyn i företagets organisation och relativt snabbt skapar sig ett 
nätverk. Detta medför att personen inte behöver anstränga sig på samma sätt för att kunna 
hävda sig. Traditionellt anställd tendera till att behöva visa sig duktig. Det etablerade 
nätverket gör att traineerna känner sig trygga och kan fokusera på sin personliga utveckling.   

6.2.4 Löneutveckling och utvecklingsmöjligheter  
I studien har vi funnit ett samband mellan variablerna respondenternas löneutveckling och 
deltagande i traineeprogram. Dock vet vi inte om dessa skiljaktigheter är signifikant för 
samtliga individer eftersom vi enbart studerat två företag och några få personer. Vid 
granskning av den procentuella löneutvecklingen kan vi se att två av tre traineedeltagare som 
lämnat nödvändig information, har en procentuellt högre utveckling på lönenivån än de 
traditionellt anställda. En av traineedeltagarna har inte löneförhandlat sedan 2007 men uppger 
ett belopp som respondenten uppskattar att den nya lönen kommer att hamna på. Vi har för 
avsikt att ta detta belopp i beaktning vilket resulterar i att den totala procentuella 
löneutvecklingen för denna respondent också kommer överstiga de traditionellt anställdas. Vi 
tycker att resultatet är påtagligt och att ett samband går att urskilja.  
  
En faktor som vi anser förklara detta samband och som vi vill peka på är att deltagandet i 
traineeprogrammen snarare öppnar upp för goda karriärmöjligheter än en procentuellt hög 
löneutveckling. Detta illustreras även i samband med respondenternas nuvarande 
ansvarsområde och dess väg till denna. Tre av fyra traineedeltagare har för tillfället 
arbetsuppgifter som involverar personalansvar och samtliga traineer har tagit ett flertal steg 
uppåt på karriärtrappan för att nå till denna nivå. Vid varje tillfälle som nya arbetsområden 
har tilldelats har dessa individer haft möjlighet att förhandla om sitt kontrakt vilket också kan 
vara en möjlig förklaring till den goda utvecklingen av lönenivån. Detta samband förstärks av 
det faktum att samtliga traineedeltagare bytt arbetsområden fler gånger än de traditionellt 
anställda och samtidigt har en procentuellt högre utveckling på lönen. 
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Att få delta i traineeprogram möjliggjorde även till att traineedeltagarna fick en bättre enhetlig 
blick över organisationen och en möjlighet att etablera nätverk. Studien visar dessutom på att 
samtliga traineer anser att programdeltagandet varit ovärderligt för det nätverk som de 
sedermera byggt upp och haft stor användning för under karriären. 

6.3 Studiens bidrag 
Vårt kunskapsbidrag med denna studie är att vi har lyckats urskilja ett antal olikheter mellan 
arbetstagare som har en bakgrund som traineer i jämförelse med traditionellt anställda. De 
skillnader vi påträffat gäller bland annat vilka förväntningar parterna har på anställningen 
samt hur motivationen och den procentuella löneutvecklingen skiljer parterna åt. Vi har också 
kunnat identifiera de egenskaper som karaktäriserar traineer. Studien visar på att företag och 
organisationer utformar traineeprogram på olika sätt och att alla program inte marknadsförs 
som management program. Traineedeltagarna karakteriseras som målmedvetna individer som 
är starkt motiverade och har en stor drivkraft. Dessa egenskaper förvärvade personerna innan 
ansökningsfasen till skillnad från de traditionellt anställda som istället tenderar att bli mer 
motiverade i takt med att de exempelvis tilldelas nya arbetsuppgifter. Gällande förväntningar 
kunde skillnad mellan grupperna bland annat urskiljas i samband med nya tjänster. 
Traditionellt anställda hade låga förhoppningar eller inga förväntningar alls till skillnad från 
traineerna som hade klara och tydligt utarbetade förväntningar. Att få bidra med något unikt 
samt att få visa sig duktig är något som traditionellt anställda värdesätter medan traineer 
motiveras av arbetsuppgifter som bidrar till den individuella utvecklingen. Studien visar att 
traineerna har en procentuellt högre utveckling på lönenivån än de traditionellt anställda. 
Traineerna har också kunnat förvärva en högre löneutvecklingsnivå i jämförelse med de 
traditionellt anställda genom att mer regelbundet byta arbetsuppgifter vilket programmet har 
öppnat upp vägar för.  

6.4 Förslag till vidare forskning 
I studien deltar intervjupersoner från två olika branschområden och respondenterna består 
både av personer som har en bakgrund som trainee samt traditionellt anställda. De slutsatser 
vi har dragit visar på att det går att urskilja skillnader mellan respondenterna beroende på 
bakgrund. Dock vet vi inte om dessa skiljaktigheter är signifikant för samtliga individer 
eftersom vi enbart studerat två företag och några få personer. Vi anser det därför vara 
intressant att genomföra en liknande studie men med andra respondenter för att se om utfallet 
skulle bli detsamma.  

Vi anser även att det vore av intresse att genomföra studien på en bredare front där fler 
branschområden skulle ingå. En sådan studie skulle också möjliggöra för att undersöka 
huruvida det också föreligger någon avvikelse mellan programmens utformning beroende på 
branschområde. Alla traineeprogram är unika, därför är det svårt att veta på vilka grunder ett 
urval bör göras för att åstadkomma en tillförlitlig studie. 
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7. Sanningskriterier 
I det avslutande kapitlet har vi för avsikt att klarlägga de sanningskriterier som ligger till 
grund för den kvalitativa studien. 

7.1 Den kvalitativa forskningens sanningskriterier 
Syftet med sanningskriterierna är att läsaren ska erbjudas en möjlighet att värdera uppsatsens 
vetenskaplighet och trovärdighet. Sanningskriterierna kan mätas genom olika instrument 
beroende på metod och angreppssätt som tillämpats. (Johansson – Lindfors, 1993) I samband 
med en kvantitativ studie bedöms sanningskriterierna mestadels utifrån reliabilitet, 
replikerbarhet och validitet (Bryman & Bell, 2005). Denna studie har varit kvalitativ eftersom 
målet med studien har varit att undersöka vilka skillnader det går det att urskilja mellan 
traineeanställda och traditionellt anställda. Detta valde vi att undersöka genom att studera 
egenskaper, individernas förväntningar, drivkrafter och eventuella skillnader i karriär – och 
löneutveckling. Vi har också velat kartlägga de egenskaper och eventuella skillnader mellan 
traineer och traditionellt anställda för att kunna förstå och tolka vilka drivkrafter som 
kännetecknar parterna i studien. Trovärdigheten i vår studie ligger därför i huruvida samma 
resultat skulle åstadkommas om studien skulle genomföras på nytt. De sanningskriterier som 
vi valt att använda oss av för att mäta vår kvalitativa studies trovärdighet är tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. En vanligt 
återkommande risk i samband med att undersökningar genomförs är att de resultat som 
studien presenterar formats av undersökningens upplägg. Detta innebär att resultatet skapats 
av utförd undersökning vilket kallas för undersökningseffekten. (Jacobsen, 2002) 

7.2 Tillförlitlighet   
En uppsats anses vara tillförlitlig om en upprepning av studien genomförs och resultatet blir 
densamma (Jacobsen, 2002). Vi har arbetat utifrån de metodregler som rekommenderas för en 
kvalitativ studie och bedömer därför att uppsatsen håller en hög tillförlitlighet. Enligt Bryman 
och Bell (2005) betyder det att studien har en röd tråd där bland annat respondenterna har 
möjlighet att ta del av innehållet och godkänna innebörden.  

Vi valde att utgå ifrån en semistrukturerad intervjumall som skapades utifrån den teoretiska 
referensramen och där frågorna var indelade i temaområden. En semistrukturerad intervju 
möjliggör för respondenten att fritt få berätta hur personen i fråga exempelvis upplever 
förhållandet till sin arbetsgivare. Följaktligen blir inte intervjupersonen styrd av intervjuarna 
samtidigt som ledande frågor undviks, vilket ökar trovärdigheten av studien då 
respondenterna inte medvetet kan ge de svar som önskas. Nackdelen med vald intervjumetod 
är att det insamlade materialet kommer att skilja sig åt mellan respondenterna men eftersom 
intervjumanualen är utformad utifrån den teoretiska referensramen anser vi oss ändå vara 
nöjda med utfallet. Åsikter och svar som respondenterna har lämnat kan kopplas till syfte och 
problemformulering vilket ökar studiens tillförlitlighet. Frågorna i studien är av sådan 
karaktär att det är intervjupersonernas synpunkter och föreställningar som kapitel 5 bygger på. 
Av denna anledning tror vi att det kan vara svårt att återskapa exakt samma studieresultat 
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eftersom respondenternas åsikter och svar kan komma att variera beroende på karaktär, 
arbetssituation och välbefinnande.   

Samtliga intervjuer dokumenterades och transkriberades innan de skickades ut till respektive 
intervjuperson för godkännande. Detta förfaringssätt anser vi ökar tillförligheten eftersom det 
reducerar möjligheten att eventuella missförstånd eller felaktigheter offentliggörs. Samtliga 
respondenter har gjort återkopplingar och givit sitt godkännande vilket tyder på stort 
engagemang från deltagande respondenter vilket vi menar är mycket positivt.    

7.3 Överförbarhet 
Sanningskriteriet överförbarhet handlar i kvalitativa uppsatser om att resultatet från studien 
ska kunna överföras och appliceras på andra företag och inom andra organisationer som 
påminner om undersökt branschområde (Bryman & Bell, 2005). Johansson – Lindfors (1993) 
menar på att målet med överförbarhet är att intresserade ska kunna använda sig av studiens 
resultat för att kunna bilda sig egna uppfattningar om sin egen verksamhets situation.   

Den studie som vi har genomfört anser vi är överförbar till de företag och organisationer som 
erbjuder traineeprogram förutsatt att de tillämpar samma kriterier som vi praktiserade. I 
samband med intervjutillfällena uppgav några av respondenterna att intervjun, i positiv 
bemärkelse, gav dem en inblick över något som de tidigare inte reflekterat över men som de 
värdesatte. Studien kan därför också överföras till intervjupersonerna själva. Den genomförda 
studien var i liten skala, men vi anser oss ändå kunna dra slutsatsen att det föreligger en 
skillnad i egenskaper mellan traineer och traditionellt anställda. Vi har också kunnat kartlägga 
olikheter mellan de två parterna gällande drivkrafter och förväntningar. Studien visar även på 
att det är viktigt att företagen har ett tydligt budskap gällande traineeprogram. Detta för att 
felaktiga förväntningar bland programdeltagarna inte ska skapas. Företag och organisationer 
kan därför ta lärdom av studiematerialet och syna programupplägget beroende på vad det är 
för budskap som företaget vill kommunicera till medarbetarna. Vi tycker också att detta 
generellt sett är något som företag kan se över när det gäller platsannonser överlag. Vi anser 
därför att det resultat vi presenterat och den slutsats vi dragit kan mottas av alla oavsett 
bakgrund.  

7.4 Pålitlighet 
Pålitlighet är motsatsen till den kvantitativa forskningens reliabilitet och Bryman och Bell 
(2005) menar att alla steg i forskningsprocessen ska redovisas för att sanningskriteriet ska 
tillfredsställas. Johansson – Lindfors (1993) rekommenderar dessutom att någon mer utöver 
uppsatsförfattarna granskar det sammanställda materialet för att förbättra pålitligheten.  

För att uppfylla kraven som forskare rekommenderar har vi varit mycket noggranna när vi 
framförallt konstruerat den teoretiska referensramen och den praktiska metoden. Vi har också 
under hela uppsatsarbetet haft vårt syfte och problemformulering i åtanke för att skapa en röd 
tråd genom hela arbetet. Samtliga intervjuer har transkriberats och skickats till respondenterna 
för godkännande. Alla intervjupersoner har godkänt innehållet och i de fall vi mottagit 
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ändringar har det varit för att förtydliga eller korrigera eventuella felaktigheter som de 
uppgivit i samband med intervjutillfället. Att samtliga intervjupersoner har hört av sig anser vi 
ökar kvalitén av studien. De felaktiga uppgifter som vi presenterat har korrigerats vilket vi 
anser öka pålitligheten. För att få respondenterna till att besvara frågor gällande löner 
beslutade vi innan intervjutillfällena att samtliga intervjuer skulle vara anonyma. 
Anonymiteten är viktig för att intervjupersonerna ska känna sig trygga och delge oss den 
information vi efterfrågar.  

Godkännandet från samtliga respondenter innebär också att de godkänner hur vi valt att 
presentera och sammanställa materialet. I de fall vi valt att tydliggöra respondenters åsikter 
med citat är detta ytterligare ett kriterium för att studien känns pålitlig och uppfattas som äkta.  
Att vi enbart har intervjuat respondenter vid två olika branscher anser vi inte äventyrar 
studiens pålitlighet eftersom resultatet visar på att det faktiskt går att urskilja skillnader 
mellan en trainee och en traditionellt anställd även om vi har gjort en jämförande studie 
mellan två företag inom två olika branschområden. Att programmet kan påverka är tydligt 
enligt studien men att effekten skiljer sig åt beroende på vilka förväntningar personen i fråga 
har på företaget. Förväntningarna baseras i sin tur på vilket budskap företaget har 
kommunicerat ut gällande deras traineeprogram. Under uppsatsens gång har vi också 
kontinuerligt fått kommentarer och synpunkter från vår handledare, som granskat vårt 
material. Detta anser vi också bidrar till att pålitligheten av studien höjs.  

7.5 Möjlighet att styrka och konfirmera 
I samband med genomförandet av kvalitativa studier är målet att forskarna ska uppnå 
fullkomlig objektivitet men enligt Bryman och Bell (2005) är det omöjligt. Det är därför 
mycket viktigt att vi som författare förklarar vårt mål med ett objektivt förhållande gentemot 
personliga värderingar och eventuella teoretiska bakgrundskunskaper. Inom den kvalitativa 
forskningen är kriterierna för denna styrka och konfirmering. (Bryman & Bell, 2005) 

Vårt val av en semistrukturerad intervjumanual gör att vi tycker att vi handlat objektivt i 
intervjusituationerna eftersom vi skapat utrymme åt respondenterna till att själva besvara våra 
intervjufrågor. Nackdelen är dock att stora temaområden gör att ingen intervju blir den andra 
lik och det försvårar vårt arbete i samband med utvärdering av det insamlande materialet. 
Vald intervjumetod medför därmed starkare objektivitet eftersom vi undviker att styra 
intervjuerna och ställa alltför många följdfrågor. Vi har därför enbart ställt följdfrågor vid de 
tillfällen när vi inte har fått tillräckligt utförliga svar och till följd inte kommit underfund med 
vad intervjupersonen menat. Det empiriska materialet som redovisats är en direkt 
sammanställning av vad respektive respondent sagt vid intervjutillfällena. Innehållet har 
godkänts av respektive respondent vilket stärker studien. I den grad vi funnit det möjligt har 
vi utelämnat personliga värderingar och teoretisk kunskap men vi anser det vara omöjligt att 
helt och hållet genomgöra en studie och utelämna personliga värderingar.   
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BILAGA 1: BREV TILL RESPONDENT 
Hej! 

Vi är två studenter från Umeå Universitet som nu under våren 2009 skriver C-uppsats i 
företagsekonomi. Vårt uppsatsämne handlar om traineer och tidigare har det gjorts studier 
som bland annat undersökt traineeprogrammens konkurrensfördelar på arbetsmarknaden.  En 
annan studie undersökte hur relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare påverkats av 
programmen. Vi har istället valt att undersöka om det går att urskilja några skillnader mellan 
en som har varit trainee i jämförelse med en vanlig anställd.  

Utifrån syftet har vi formulerat en frågeställning som lyder:  

Vilka skillnader går det att urskilja mellan anställda med traineebakgrund i jämförelse med 
löntagare i arbetslivet som inte har gått ett traineeprogram?  

För att kunna besvara problemformuleringen har vi för avsikt att intervjua sammanlagt fyra 
personer från varje företag, två personer med en bakgrund som trainee och två personer som 
har anställts normalt.  

Vi har önskemål om att få genomföra en intervju med er så snart som möjligt och om Ni är 
ledig skulle det underlätta för oss om intervjun skulle kunna genomföras någon gång under 
vecka 12 eller 13 (16 mars - 27 mars). Om Ni inte misstycker ser vi gärna att intervjuerna 
genomförs via telefon och att Ni innan intervjutillfället får ta del av frågeformuläret.  

Vi är tacksamma om Ni har tid och möjlighet att delta i vår studie. Har Ni funderingar 
gällande studiens utformning eller har andra frågor är Ni välkomna att kontakta oss på nedan 
angivna kontaktuppgifter. Är Ni inte intresserade är vi tacksamma om Ni kan meddela oss 
detta.  

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar: 
Madelen Karlsson och Per Åström 

Kontaktuppgifter 

Madelen Karlsson   Per Åström 
070- 2715019  070-2110783 
madde_k@hotmail.com  peas0002@student.umu.se 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE TRAINEE 
Hej! 

Här kommer de utlovade intervjufrågorna. Vi har valt en semistrukturerad intervjumetod 
vilket innebär att vi har fem stora temaområden. Anledningen till detta är att vi vill att ni som 
intervjuperson själva fritt får ge er syn på studieområdet för att öka trovärdigheten. Enligt 
önskemål kommer studie att vara anonym. Har ni några synpunkter på detta är ni välkomna 
att kontakta oss på nedan angivna uppgifter.  

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar: 
Per Åström och Madelen Karlsson 

Kontaktuppgifter 

Madelen Karlsson   Per Åström 
070- 2715019  070-2110783 
madde_k@hotmail.com  peas0002@student.umu.se 

Intervjufrågor  

Berätta om din bakgrund.  
(Din väg från utbildning till ansökan om traineetjänsten. Varför detta vägval?) 

Berätta om din resa genom traineeprogrammet.  
(Från traineeprogrammets start till slut).  

Vilka förväntningar hade du på traineeprogrammet innan start?  
Hur såg du på möjligheten till personlig utveckling?  
Förändrades dina förväntningar under respektive efter programmet?  

Vilka förväntningar tror du att företaget hade på er som traineer?  
Tror du att dessa förväntningar har infriats och/eller förändrats? 

Redogör för hur din karriär har utvecklats.  
(Förändring av arbetsuppgifter, löneutveckling) 

Har du något övrigt att tillägga? 
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BILAGA 3: INTERVJUGUIDE ANSTÄLLD 
Hej! 

Här kommer de utlovade intervjufrågorna. Vi har valt en semistrukturerad intervjumetod 
vilket innebär att vi har fem stora temaområden. Anledningen till detta är att vi vill att ni som 
intervjuperson själva fritt får ge er syn på studieområdet för att öka trovärdigheten. Enligt 
önskemål kommer studie att vara anonym. Har ni några synpunkter på detta är ni välkomna 
att kontakta oss på nedan angivna uppgifter.  

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar: 
Per Åström och Madelen Karlsson 

Kontaktuppgifter 

Madelen Karlsson   Per Åström 
070- 2715019  070-2110783 
madde_k@hotmail.com  peas0002@student.umu.se 

Intervjufrågor  

Berätta om din bakgrund.  
(Din väg från utbildning till arbetsansökan. Varför detta vägval?) 

Berätta om din tid hos företaget.  
(Från det att du rekryterades till idag).  

Vilka förväntningar hade du på anställningen innan den påbörjades?  
Hur såg du på möjligheten till personlig utveckling?  
Har dina förväntningar förändrats?  

Vilka förväntningar tror du att företaget hade på dig innan du började din anställning?  
Tror du att dessa förväntningar har infriats och/eller förändrats? 

Redogör för hur din karriär har utvecklats.  
(Förändring av arbetsuppgifter, löneutveckling). 

Har du något övrigt att tillägga?



 

 

Handelshögskolan 

Umeå universitet 

901 87 Umeå 

www.usbe.umu.se 

 

 

 


