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Sammanfattning 

Antalet traineeprogram har under de senaste åren ökat kraftigt i Sverige och allt fler 

företag erbjuder denna typ av anställning. Traineeprogrammen anses ha ett gott 

anseende bland Sveriges studenter och dessa riktar sig främst till nyutexaminerade 

civilingenjörer eller civilekonomer. Programmen kan ses som en förberedande 

utbildning inför de kommande arbetsuppgifterna och pågår under 18 – 24 månader. 

Traineen får under denna tid chansen att lära känna företaget, genomgå 

praktikperioder på olika avdelningar och detta varvas med presentationer av 

företagets rutiner och kultur. Söktrycket till programmen är ofta högt och stora 

resurser läggs på de utvalda kandidaterna. Frågan som uppstår är då om denna stora 

satsning kan löna sig i form av ökad kompetens hos traineen efter avslutat 

traineeprogram? 

Syftet med denna studie är att undersöka hur traineeprogram bistår till 

kompetensutveckling på Scania och undersöka vilka de mest centrala, bidragande 

faktorerna är. 

För att kunna besvara denna frågeställning samlades information in genom en 

kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen bestod av 

intervjuer med fyra tidigare Scania-traineer varav den fjärde genomgår sin utbildning 

nu. Den kvantitativa undersökningen bestod av en enkät med 28 st frågor som gick ut 

till 28 st tidigare trainees på Scania. 

Genom att analysera resultatet av den empiriska delen kan slutsatsen dras att Scanias 

traineeprogram är en kombination av informellt och ickeformellt lärande. Hela 

programmet är planerat och strukturerat, de fyra praktikperioderna schemaläggs i ett 

tidigt skede och på respektive praktikplats blir traineen tilldelad en handledare. 

Handledarens huvuduppgift är att vägleda och utveckla traineen, detta sker i form av 

feedback och tillhandahållandet av relevanta arbetsuppgifter. För att traineen skall 

kunna lösa och förstå respektive uppgift sker ett utbyte av information mellan denne 

och övriga medarbetare. 

Allt detta leder till att traineen efter avslutat program har utvecklat en större 

förståelse för företagets struktur och dess arbetsprocesser. Denna förståelse hjälper 

traineen att lättare fatta ett beslut i arbetsvardagen. 

Under programmets gång har traineen även utökat sitt kontaktnät på företaget, vilket 

vi tror är en bidragande faktor till att så många tidigare traineer väljer att stanna på 

företaget. Detta kan vara en bidragande faktor till att traineeprogrammet är lönsamt 

då kompetensen stannar inom företagets väggar. 



How do trainee programs assist in 
competence development? 
Abstract 

During the last years, the quantity of different trainee programs to be found at 
Swedish corporations has increased exponentially. This trend apparently hasn’t 
stopped since more and more companies are offering this kind of employment. Most 
of these programs aim at recruiting newly examined graduate engineers and graduate 
economists. Trainee programs can be seen as a preparation for the upcoming work 
tasks. They are normally between 18 – 24 months, during which the trainees 
participate in lectures, study visits and internships. During this time the trainee is 
apprehending knowledge about different work areas as well as the company culture 
and values during the period. Since trainee programs are very popular, there are lots 
of candidates applying for the positions but only few who get selected. Huge 
resources are then invested in these few chosen candidates. The question that arises 
is that can this really be an advantageous investment and will this pay off in terms of 
a trainee having developed his or her competence? Therefore the question this study 
researches is: How do trainee programs assist in competence development? 

The purpose of this study is to research whether Scanias trainee program assist in 
competence development and if so, what the contributing determinants are. To be 
able to answer this question data was gathered through a qualitative and a 
quantitative study at Scania. The qualitative study, consisting of the interviews, was 
performed with four trainees from Scania, where one of them is currently undergoing 
the trainee program. The quantitative study consisted of a questionnaire formed by 
28 questions and were handed out to 28 former trainees. 

Having analyzed the results from the empiric studies a conclusion has been made that 
the trainee program is a combination of both non-formal and informal learning. The 
trainee program is both planned and structured, consisting of four internships which 
are scheduled at an early stage. During the internships the trainee is provided a tutor 
who is responsible for guiding and developing the trainee. This development is 
achieved through feedback and by providing relevant tasks. In the process of solving 
the tasks handed, the trainee is communicating with co-workers and the tutor, thus 
informal learning is taking place. By the end of the trainee program the trainee has 
developed a greater understanding of the company’s structure and means of working. 
This understanding is assisting the trainee when taking actions and making decisions 
in average day work. The trainee has also broadened its network at the company 
during the program. We believe this is one determinant why so many former trainees 
decide to stay at the company. Because many trainees stay at the company, this can 
be one factor indicating that the trainee program is profitable since the competence 
remains at the company. 
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1. Inledning 

I denna rapport behandlas huruvida ett traineeprogram bidrar till 

kompetensutveckling. För att lättare bygga upp en förståelse krävs att de två 

begreppen trainee samt kompetens inledningsvis klargörs. Då nationalencyklopedin 

beskriver trainee i enighet med det som utövas vid Scanias traineeprogram anses 

denna lämpad att citera: 

trainee [treini:´] (eng., av train 'öva'; 'lära (upp)'), nyanställd tjänsteman, vanligen 

nyutexaminerad civilingenjör eller civilekonom, som genomgår företagsintern 

utbildning på 12-1 år. 

Det är framför allt större, internationella företag som använder traineebefattningar för 

att rekrytera yngre, kvalificerade medarbetare. Det praktiska arbetet på olika 

avdelningar varvas med en presentation av företagets speciella inriktning och rutiner. 

Syftet med utbildningen är dels att ge företagsledningen en indikation om vilka uppgifter 

den nyanställde är bäst lämpad för - vanligen står valet mellan fördjupning inom en 

specialitet eller inriktning mot en generell chefsbefattning i linjeorganisationen - dels att 

ge traineen själv en möjlighet att skaffa sig en överblick över verksamheten och att 

skapa sig ett nätverk av kontakter. (Nationalencyklopedin, 2011) 

Kompetens är ett vida använt begrepp, framförallt används detta för att definiera 

någon typ av kunskap eller färdighet som går att dokumentera. Tas däremot t.ex. tyst 

kunskap med i beaktning, som är något som sker framförallt vid praktisk inlärning, 

alltså arbetsnyttig kunskap, är det inte längre lika lämpligt att använda sig av denna 

definition (Dalin, 1993/1997). Som Dalin uttrycker det existerar alltså flera olika 

typer av kompetenser, han hänvisar till den förstnämnda som formell kompetens och 

den senare som reell kompetens. 

Då vi syftar till kompetens i denna rapport avses, i Dalins terminologi, reell 

kompetens. 

1.1 Bakgrund 

Traineeprogram har existerat länge och går under många benämningar, allt ifrån 

elevingenjör till executive trainee. I grunden är dessa väldigt lika, det genomförs en 

praktisk utbildning med inslag av teori med ett fåtal, noga utvalda, kandidater. En del 

av dessa program syftar till att traineen efter genomgången utbildning snabbt ska 

kliva upp inom företagets hierarki och anta en ledande position. Andra program 

syftar till att ge den framtida anställde en god grund att stå på (Traineeguiden, 2011). 

Huruvida personer som genomgår dessa program är lämpade för chefspositioner trots 

bristfällig arbetslivserfarenhet är inget som kommer behandlas i detta arbete. 

Frågorna som däremot tas upp är; är det en gynnsam satsning av företag? Kan denna 

satsning som gjorts av de utvalda individerna verkligen löna sig i form av utökad 

kompetens? Nyttjas denna kompetens efter genomgången utbildning? 
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Allt fler traineeprogram bildas och introduceras genom olika företag där dessa sedan 

marknadsför sig vid bland annat landets olika högskolor och universitet 

(Traineeguiden, 2011). Är detta endast en modenyck som gör företag mer attraktiva 

hos unga nyutexaminerade eller finns det något bakomliggande skäl? Då uppstår 

naturligtvis frågeställningen, vilket skäl kan detta i så fall vara? Då vi undersökte om 

det finns faktisk dokumentation som berör ämnet var resultatet ej det förväntade. Om 

traineeprogram fanns väldigt knapphändig dokumentation och det som existerade 

kretsade mestadels kring läkarprofessionen, hur de lär upp AT-läkare. 

Då denna komposition av informellt och ickeformellt lärande som kallas 

traineeprogram funnits, under diverse benämningar, i över 100 år (ABB, 2011) så 

borde det rimligen finnas avhandlingar, andra böcker eller artiklar som försöker 

fånga upp vad dessa bidrar med. Av intresse och med den ovannämnda information i 

åtanke utformades därför frågeställningen: hur bistår traineeprogram till 

kompetensutveckling? 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att undersöka om Scanias traineeprogram bidrar till 

kompetensutveckling. Den information som inhämtas kommer utvärderas, analyseras 

och jämföras med relevanta, befintliga modeller och teorier från litteratur. Under 

arbetets gång har ytterligare frågor dykt upp och här nedan listas några av dessa som 

ansetts relevanta: 

 Hur främjas lärmiljön? 

 Hur har kompetensen hos traineen utvecklats och vad har bidragit? 

 Hur följs denna upplärningsprocess upp och har önskad kompetens uppnåtts? 

Förhoppningsvis kommer denna rapport tydliggöra hur traineeprogram bidrar till 

kompetensutveckling och vilka de mest centrala bidragande faktorerna är. 

1.3 Avgränsningar 

Fokus kom att ligga på kompetensutveckling, inlärningsmetoder och upplägget samt 

effekten dessa har senare i yrkeslivet. Utöver detta har vi även valt att avgränsa 

studien till att endast handla om Scanias traineeprogram. 
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2. Metod 

Inledningsvis i arbetet formulerades en frågeställning: Hur bistår traineeprogram till 

kompetensutveckling? Efter att denna utformats genomfördes litteratursökningar 

inom relevanta områden. Då tanken ursprungligen var att undersöka de 

inlärningsmetoder som utövades vid Scania så inhämtades fakta inom pedagogik. 

Efter att samtalat med kontaktpersonen på Scania ytterligare så insågs att fokus 

skulle behöva ändras något. Det nya fokuset kom att ligga vid kompetens, kunskap 

och även ytligt beröra inlärningsmetoder. Många böcker och artiklar inhämtades via 

både internet och bibliotek, dessa lästes och därefter gallrades relevant fakta ut. 

Utifrån all litteratur som lästs bildades en ännu snävare uppfattning om vad som 

egentligen skulle komma att undersökas och efter detta koncentrerades arbetet med 

litteraturen ännu mer på detta specifika ämne. 

Med hjälp av inhämtad kunskap utformades därefter en intervjuhandledning. 3 

intervjuer genomfördes vid Scania och en på annan plats, totalt intervjuades 4 

personer där samtliga har varit/är traineer. Då intervjuerna sammanställts så inleddes 

skrivandet av empiridelen i rapporten. Antaganden gjordes och slutsatser drogs och 

för att kunna stärka dessa utformades därför en enkät. Denna enkät var tänkt att nå ut 

till ytterligare traineer vid Scania och behandla områden som lärande, handledare, 

praktik och helhetsbedömning. 

Då de flesta av respondenterna besvarat enkäten fortskred rapportskrivandet. 

2.1 Litteraturstudie 

Till grund för denna rapport har vetenskaplig litteratur inom områdena lärande, 

kompetens och forskningsmetodik lästs och studerats för att senare refereras till i 

rapporten. 
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2.2 Undersökningen 

Undersökningen består av dels en kvalitativ (Kvale, 1996/1997) samt en något mer 

kvantitativ del. Den kvalitativa undersökningen består av intervjuer med fyra traineer 

från Scania. Intervjuerna har varit av karaktären ostrukturerade med inslag av 

fokusering (Granberg, 1996), detta innebär att målet har varit ett väldigt öppet och 

fritt samtal där respondenten fått berätta fritt om allt denne anser relevant. Dock har 

samtalet styrts lite med hjälp av den intervjuhandledning som togs fram. Denna har 

innehållit rubriker på områden som önskats behandlas samt notiser om vad för 

information som önskats fås ut. Intervjuhandledningen återfinns i bilaga 1. 

Grundläggande är att forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt för 

människovärdet och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid skall 

beaktas vid etikprövningen. Människors välfärd skall ges företräde framför samhällets 

och vetenskapens behov… Genom en ändring i lagen 2008 ändras etikprövningslagens 

definition av begreppet forskning för att tydliggöra vilka aktiviteter som ska etikprövas 

enligt lagen. Forskning definieras nu som vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt 

arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock 

inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på 

avancerad nivå (Codex, 2010). 

Även om högskoleutbildningar inte innefattas av dessa regler har vi valt att noga se 

över den information som redogörs för i denna rapport så att ingen enskild individ 

senare skall kunna igenkännas. Detta för att skapa trygghet och förtroende hos 

respondenten vilket resulterar i öppnare och ärligare svar. 
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3. Kompetens och lärande 

Inför de stundande undersökningarna vid Scania inhämtades kunskap och fakta i 

litteratur. Sökord som användes vid litteratursökningen var bland annat; Kompetens, 

informellt lärande och lärande. 

3.1 Kompetens 

Vid kompetensutveckling finns många bidragande faktorer som påverkar. Bland 

dessa återfinns exempelvis motivation, trygghet och utvärdering. Nedan listas 16 

punkter som Dalin (1993/1997) anser bidrar till en god lärmiljö. 

Ideal för god lärmiljö: 

1 Jobbet är tryggt 9 Erfarna människor handleder 

andra 

2 Jobbet är meningsfullt 10 Arbetsresultatet utvärderas och 

återkoppling sker 

3 Tydliga mål för den enskilda 

individens arbete 

11 Utvärdering av resultatet följs upp 

4 Tydliga förväntningar på hur 

arbetet ska utföras 

12 Förståelse av den arbetsprocess 

som det egna jobbet är en del av 

5 Inslag av nya utmaningar i jobbet 13 Inflytande på beslut som angår det 

egna arbetet 

6 Öppen kontakt och förtroende 

mellan över- och underordnad 

14 Det formella belöningssystemet 

7 God tillgång till yrkesmässigt stöd 15 Informella belöningar 

8 God tillgång till mänskligt stöd 16 Den enskilda individens initiativ 

till lärande och utveckling 

(Dalin, 1993/1997, s. 100-103) 

Utöver detta uttrycker Dalin även att det ska vara tillåtet att göra fel, så länge 

individen drar lärdom av detta. 
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3.2 Lärandemetodik 

Då det kommer till lärandemetodik som utövas finns tre huvudgrupper; formellt-, 

ickeformellt- och informellt lärande. Med informellt lärande avses lärande som sker 

spontant och utan någon planerad utbildningsåtgärd, till exempel lärande genom att 

prova på nya arbetsuppgifter, ensam eller i samarbete med andra. Motsatsen, formellt 

lärande, sker genom planerade utbildningsåtgärder där ett exempel skulle kunna vara 

en högskoleutbildning. (Dalin, 1993/1997). Ickeformellt lärande är den typ som 

skulle kunna kategoriseras mellan formellt- och informellt lärande. Ett exempel på 

ickeformellt lärande skulle kunna vara en kurs eller utbildning som tillhandahålls vid 

ett företag. (Ungdomsstyrelsen, 2000) 

Vid en kombination av informellt och ickeformellt lärande, vilket traineeprogram 

skulle kunna kategoriseras som då lärandet ofta sker under praktiska former, tilldelas 

ofta handledare eller mentor. Handledarrollen i sig är ett vida utforskat område vilket 

undersökts ytligt då denna roll enligt Egidius påverkar lärandeprocessen. 

Handledaren har för uppgift att agera bollplank, med stor kompetens inom givet 

området, och att utveckla medarbetaren. Genom undersökningar och studier som 

visat på att yrkesskicklighet i stor mån består av behovet av att tyst kunskap 

förmedlas, har detta bidragit till en positiv utveckling av handledarens roll. (Egidius, 

2000). Handledaren bör anpassa sig och sitt pedagogiska tillvägagångssätt efter sin 

elev. Att skapa tillit och bygga en god relation mellan elev och handledare är ett 

vitalt steg i processen för att främja lärandet. Handledaren bör även ha och visa 

intresse i progressionen av kunskapsbasen hos eleven under arbetsgången, vilket 

uppmanar eleven till ständig förbättring. Utöver handledaren påverkas även lärandet 

av eleven. Faktorerna som påverkar här är attityd gentemot lärande och förändring, 

självkänsla och självförtroende. Att även få feedback eller visat intresse från andra 

involverade, såsom kollegor, bidrar mycket till lärandet. (Granberg, 2010). Granberg 

hänvisar bland annat till tidigare studier av Berg och Chyung som påvisar att den 

viktigaste faktorn vid informellt lärande är individens intresse för kunskapsområdet i 

fråga. 

En annan väsentlig del i lärandet är enligt Granberg (2010) arbetsuppgiften. En bra 

arbetsuppgift ska innehålla en god komposition av diverse egenskaper. Bland dessa 

återfinns krav på komplexitet, frihet i tolkning och utförande samt hur utmanande 

uppgiften är. Ställs för höga krav eller om uppgiften är för svår kan detta leda till 

stress och prestationsångest. Motsatt kan en för lätt arbetsuppgift bidra till 

enformighet i arbetet och bristande intresse. 

Under lärandet bör även eleven ges feedback. Denna typ av kommunikation 

uppmanar till reflektion över det egna arbetet och kan utveckla lärandet och den 

erhållna kunskapen ytterligare (Granberg, 1996). Feedback kan ges i två olika 

former, direkt och extern. Den direkta feedbacken åsyftar den som ges i direkt 

anknytning till arbetsuppgiften och arbetsprocessen. Extern feedback är den som 
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erhålls från chefer, medarbetare och informationssystem. Den direkta feedbacken är 

den som snabbast kan utveckla en medarbetare, då denna ges under själva 

arbetsprocessen. Direkt feedback kan således uppmuntra till nytänkande och 

experimenterande. (Granberg, 2010) 

Reflektion, eller som Granberg (1996) skriver reflexion, över arbetet är en 

betydelsefull del under arbetsgången. Genom att i arbetsgrupper gemensamt 

reflektera kan dessa utveckla handlingsstrategier eller likartad handlingsberedskap. 

Arbetsgruppernas medlemmar delger varandra sina erfarenheter och synpunkter som 

berör uppgiften och dess mål, vilket leder till en positiv utveckling av 

arbetsprocessen. (Granberg, 1996) 
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4. Scanias traineeprogram 

Inför undersökningarna på Scania så inhämtades även fakta om Scania och deras 

traineeprogram. 

Scania är ett svenskt industriföretag som har tillverkat lastbilar i över 100 år. Idag är 

de verksamma i över 100 länder och har över 35 000 anställda. Huvudkontoret ligger 

i Södertälje där över 2400 medarbetare arbetar inom forskning och utveckling. 

(Scania, n.d.) 

Nedan följer en kort introduktion till Scanias traineeprogram. 

Scanias traineeprogram ger dig en unik start på karriären och alla möjligheter att 

utvecklas till en nyckelperson i vår globala organisation. Du knyter snabbt viktiga 

kontakter och får en bra helhetssyn över verksamheten. 

Från första dagen är du anställd och börjar direkt sätta dig in i Scanias företagskultur. 

Programmet inleds med en grundlig introduktion och därefter varvas praktik med teori 

för att ge dig möjlighet att knyta värdefulla kontakter och få en bred kompetens. Idag 

finns före detta trainees på nyckelpositioner inom hela Scania, ända upp i högsta 

koncernledningen. (Scania, n.d.) 

Scania erbjuder olika inriktningar inom sitt traineeprogram. Kandidaten hamnar 

inom ett specifikt område beroende på intresse samt akademisk examen, områdena är 

följande; Produktion, Produktutveckling, Marknad, Inköp, Ekonomi & Finans, 

Kommunikation samt IT. I inledningsfasen av traineeprogrammet vid Scania, 

oberoende av inriktning, genomgår samtliga traineer en introduktionsvecka för att 

lära känna varandra och företaget. Efter detta genomgår de en kortare praktikperiod 

på verkstadsavdelningen, tar lastbilskörkort för att senare genomgå ytterligare fyra 

praktiker inom olika områden, t.ex. Marknad, IT, Produktutveckling och Inköp varav 

en av dessa praktiker sker utomlands. Mellan dessa praktiker, á 3 månader styck, 

hålls seminarieveckor. Traineerna fördelas, oberoende av bakgrund eller inriktning, 

in i tre stycken grupper där varje grupp får leda varsin seminarievecka och de övriga 

två får då delta. För övergripande bild över upplägget se figur 1. 

 

Figur 1, upplägg av traineeprogram. 
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4.1 Undersökningen vid Scania 

Inför empiridelen genomfördes totalt 4 intervjuer med traineer, 2 som genomgått 

programmet för 0-3 år sedan, 1 för mer än 10 år sedan samt 1 som deltar just nu. 

Antalet traineer i varje omgång varierade mellan 20-30 trainees. 

De fyra respondenterna har alla akademisk examen omfattande minst 4 års 

heltidsstudier samt liten eller ingen tidigare arbetslivserfarenhet innan påbörjat 

program. Nedan följer en sammanfattning av det material som erhölls genom 

intervjuserien. 

Scania och dess traineeprogram hade ett gott rykte bland kandidaterna sedan tidigare, 

anledningarna till varför de sökte sig till programmet är relativt lika, majoriteten hade 

ett stort intresse för fordonsindustrin och dess delar. Andra bidragande faktorer var; 

utöka sitt nätverk, få prova på olika saker och att jobbet i sig var attraktivt. 

Innan det blev klart att de erhållit en plats inom traineeprogrammet har de genomgått 

två interjuver. Under den andra intervjun träffade de sin respektive anställande chef, 

med andra ord chefen för den avdelning där de förmodas hamna efter genomfört 

program. 

Den anställande chefen har ansvarat för att ta fram de fyra praktikplatserna för 

traineen. En del av kandidaterna har här haft möjlighet att påverka kommande 

praktikplatser genom att komma med önskemål, andra har ej kunnat detta eller har 

ansett sig överens i valet som gjorts. 

Mottagandet av traineen beskrivs som välplanerat och organiserat, de kände ökad 

trygghet då ett schema delats ut för den första månaden. Dock har det uttryckts att 

det var hårt tempo och påfrestande i början. Detta eftersom; en ny arbetsplats innebär 

många nya intryck, lastbilskörkortsutbildning genomfördes, gästföreläsningar hölls 

och somliga skulle även planera en seminarievecka. Under de fösta veckorna 

genomfördes även en verkstadspraktik, där traineerna fått arbeta vid en 

produktionslinje eller i motormonteringen. Denna praktik är tänkt att ge traineerna en 

förståelse för själva produktionen i ett tidigt stadium och en erfarenhet som de kan ha 

med sig i kommande praktikperioder. Den första månaden handlar alltså väldigt 

mycket om att anamma företagets arbetssätt, värderingar och kultur. 

Respondenterna uppfattade inte att det fanns något specifikt uttalat mål för 

traineeprogrammet. De mål som fanns var endast de som rörde respektive 

praktikplats arbetsuppgift. 

Traineen blev tilldelad en ny handledare för respektive praktikplats. Denna 

handledare var ansvarig för traineen under tiden på praktikplatsen även om det mesta 

arbetet skedde självständigt. 

Handledaren var även huvudansvarig för uppgifterna traineen blev tilldelad. 

Uppfattningarna om handledarna skiljer sig, vissa anser sig ha blivit tilldelad en 

väldigt kompetent handledare som tillhandahållit lämpliga och givande 
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arbetsuppgifter. Andra anser att handledaren ej tagit sig den tid som ansetts 

nödvändig och därför ej kunnat erbjuda utmanande uppgifter utan sådana som 

upplevts improviserade och ej relevanta. Möjligheten att kunna påverka 

utbildningens omfattning gällande kurser har även den varierat. En del har deltagit i 

kurser de ansett sig behöva genom att motivera och argumentera för sin sak till sin 

anställande chef. Dock har majoriteten ej sett ett behov av detta och/eller ej haft 

denna möjlighet. 

Mottagandet från övriga medarbetare har uppfattats som bra och ingen rivalitet 

uppfattades mellan traineerna. Medarbetarna var tillmötesgående och tog sig tid när 

en trainee var i behov av hjälp. De intervjuade drog slutsatsen att på grund av att 

programmet är så väletablerat har trainee-titeln avdramatiserats. Hos en del 

medarbetare uppfattades dock en bristande kunskap gällande traineer, de trodde 

dessa antingen var lågutbildade praktikanter alternativt på väg mot en chefsposition 

och därför favoriserade. 

Kontakten som traineerna haft med sin anställande chef har varierat, i början var den 

mer omfattande för att sedan tonas ut då traineerna påbörjat sin första praktik. I regel 

skedde samtal med denne en gång varannan månad för en kortare avstämning, 

antingen över telefon eller i form av ett lunchmöte. Den anställande chefen fick även 

ta del av den utvärdering som handledaren och traineen utfört efter avslutad praktik. 

Det har däremot uttryckts att det vore lämpligt om mer kontinuerlig avstämning 

skedde. 

De intervjuade anser att den första praktiken på hemmaavdelning var ett väl avvägt 

beslut, eftersom de då kunde återkoppla till denna arbetsplats under resterande 

praktikplatser. Upplägget för de övriga tre praktikperioderna är desamma som för 

den första. Här har erhållits blandade svar gällande kvaliteten av praktikplatser. 

Utlandspraktiken beskrivs som givande även om det påtalats att arbetsuppgifterna 

här ofta hållit en lägre kvalitet och att handledaren varit mindre anträffbar.  

De tillfrågade är eniga om att programmet är en god möjlighet till att få lära sig nya 

saker, få en helhetssyn på företaget samt skapa ett brett kontaktnät. Detta har de burit 

med sig i det dagliga arbetet. Vidare uttrycktes även att det har varit nyttigt att ha 

vanan av att byta arbetsplats mellan praktikerna, då detta har ökat förmågan att skapa 

nya kontakter. 

För att styrka dessa idéer och antaganden formulerades en enkät baserat på 

intervjuernas resultat samt litteraturstudien. 
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Resultat av enkätundersökning 

Enkäten skickades ut till 28 tidigare traineer på Scania varav 17 av dessa valde att 

delta. Traineerna fick gradera varje fråga, 1-10, där 1 motsvarar väldigt dåligt och 10 

väldigt bra, alternativet 0 fanns också vilket korresponderar mot vet ej. Observera att 

de som angivit svarsalternativet 0 ej räknats med i medelvärdet. I tabell 1 redovisas 

medelvärdena på de ställda frågorna, fullständiga svar återfinns i bilaga 2. 

 

Tabell 1, resultat från enkät undersökningen. 

Skräddarsyddes 

programmet efter behov 

och/eller tidigare 

kunskap 

Hur uppfattade ni den 

information som 

tillhandahölls vid 

mottagande /introduktion 

Hur uppfattade ni 

seminarierna, var dessa 

relevanta i utvecklingen 

till att bli Scania 

medarbetare 

Hur uppfattade ni 

studiebesöken, var de 

relevanta 

6,65 8,76 8,94 8,65 

Helhetsbedömning av 

traineeprogrammet 

Fanns handledare nära 

till hands 

Tror ni att handledarna 

fått någon typ av 

utbildning inför era 

praktiker 

Antyddes det under 

traineeprogrammet att ni 

skulle komma att få en 

ledande roll inom 

företaget 

8,18 7,41 1st - Ja 13st - Ja 
    14st- Nej 5st - Nej 
    2st - Osäker   

Hur uppfattade ni 

kamratandan 

Kände ni er motiverad 

genom hela programmet 

Under praktikerna, hur 

uppfattade ni 

engagemanget från 

omgivningen 

Vad var ert personliga 

fokus1 under 

traineeprogrammet 

9,29 8,18 7,71 5,35 

Hur uppfattade ni 

övergången från 

programmet till 

anställningen 

Har ni erhållit en 

helhetssyn av företaget 

genom att delta i 

traineeprogrammet 

Känner ni att 

traineeprogrammet 

bidragit som 

motivationsfaktor i det 

dagliga arbetet 

Hur uppfattade ni 

utvärderingen 

7,13 9,50 7,14 6,12 

Fanns det någon 

utvärdering 1-2år efter 

avslutat traineeprogram 

Om det funnits/finns en 

utvärdering av 

traineeprogrammet, 1-

2år efter avslutat 

program, hade/har detta 

hjälpt er i er utveckling 

Om ni hade 

möjligheten att få göra 

om valet idag, hade ni 

då valt att delta i 

traineeprogrammet 

Hur länge sedan var 

det ni avslutade 

traineeprogrammet 

1 - Ja 2 – Ja 17 - Ja 7st - 0-3 år 
16 - Nej 6 – Nej 0 - Nej 10st 3-5 år 
  10 – Osäkra 0 - Osäkra   

1 Där 1 motsvarade enbart leveransfokus, att prestera uppgifter och där 10 motsvarade enbart 

lärandefokus, att ta till sig kunskap 
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I tabell 2 redovisas uppfattningen av praktikperioderna samt handledarna på 

respektive plats. Här visas det beräknade medelvärdet för samtliga praktikperioder 

och uppfattningen av handledare samt medelvärdet av differensen mellan respektive 

praktikperiod och handledare. I bilaga 2 återfinns de fullständiga svaren samt en 

utförligare förklaring av beräkningarna. 

 

Tabell 2, resultat från enkät undersökningen, praktikplatsen och handledarens roll. 

  Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 

Hur uppfattade ni 

praktikperioden, var 

arbetsuppgifterna givande 8,00 7,76 6,44 7,88 

Hur uppfattade ni att handledaren 

under perioden påverkade er 

utveckling 6,53 7,24 6,69 7,38 

Medelvärdet av differensen 

mellan praktikperioden och 

handledarens påverkan 1,82 1,24 1,13 1,13 
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5. Analys och diskussion  

Analysen och diskussionen baseras på empiristudien, denna kan ej ses som ett 

representativt urval. Detta då vi blev tilldelade 3 av de 4 kandidaterna som 

intervjuades samt att vi endast nådde ut till de som fortfarande jobbade kvar på 

företaget när enkäten skickades ut, där 17st valde att svara. 

5.1 Analys av undersökning 

Scanias traineeprogram är en kombination av informellt och ickeformellt lärande och 

under praktikerna är det extra tydligt att dessa två kombineras. Praktikerna är 

schemalagda, handledare finns tilldelad samt uppgifter tillhandahålls. Under 

arbetsprocessen sker utbyte av information mellan medarbetare för att förstå eller 

hitta en lösning till uppgiften. 

Denna kombination av ickeformellt och informellt lärande tror vi kan skapa en större 

förståelse vid just traineeprogram. Att endast ta del i kurser hur medarbetare ska 

agera i enighet med företagets värderingar och vision eller enbart praktisera ger goda 

kunskaper inom respektive enskilt område. För att däremot snabbt och effektivt 

erhålla det övergripande perspektivet som kan krävas långsiktigt, uppnås bäst genom 

given kombination. 

Inledningsvis i litteraturstudien redovisas en lista med 16 punkter för en god lärmiljö. 

De flesta av dessa punkter återspeglas enligt oss i Scanias traineeprogram. De som vi 

anser saknas är flöjande; Tydliga mål för den enskilda individens arbete och 

utvärdering av resultatet följs upp. Detta antagande är enbart baserat på den 

empiriska studie som utförts. Som många studier visat på är det av stor vikt att mål 

tydliggörs tidigt i processen och att dessa följs upp och reflekteras över. Enligt 

respondenterna i empiristudien så har endast tydliga mål existerat i början av 

programmet, därefter har mål getts i form av att respektive praktikplats framfört 

önskemål gällande arbetsuppgiften. Det har alltså inte funnits mål avseende lärandet 

och arbetsprocessen som denna punkt syftar till. Huruvida utvärdering av resultat 

följs upp är osäkert. Detta skulle kunna ske på en nivå över traineen utan dennes 

vetskap, dock vore det nyttigt att tillsammans med traineen utvärdera och följa upp 

efteråt. Gemensam reflektion är en bidragande faktor till lärande och 

kompetensutveckling varför det vore viktigt att få med även denna punkt i 

traineeprogrammet. 
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5.2 Diskussion kring traineeprogrammet 

Baserat på denna studie är ett rimligt antagande att Scanias traineeprogram går ut på 

att långsiktigt utbilda kommande nyckelpersoner i deras verksamhet. De tillfrågade 

hade svårt att komma på konkreta exempel där de utnyttjade sin kunskap de erhållit, 

under programmets gång, i det vardagliga arbetet. Däremot anser de sig ha stor 

förståelse för företaget som helhet och dess processer, varför de känner att de har mer 

övergripande erfarenhet när beslut skall tas. 

Att få prova på olika praktikplatser har utvecklat traineens förståelse och kunskap, 

denne kan därför få med förståelse för andra avdelningars tankar och perspektiv när 

beslut ska fattas inom den egna avdelningen. 

Att Scania har lyckats ta fram ett bra och välfungerande traineeprogram är det ingen 

tvekan om då alla respondenter har svarat ja på frågan om de ställts inför valet att 

idag delta i traineeprogrammet. Stora resurser har lagts ned på programmet och detta 

återspeglas i resultatet. I enkätundersökningen har helhetsbedömningen av 

traineeprogrammet resulterat i höga betyg, detsamma gäller för mottagandet, 

seminarieveckorna och studiebesöken. 

Att Scania väljer att blanda alla traineer från olika avdelningar i både inledningen 

och under seminarierna samt uppmuntrar dem att träffas antas ej vara av en slump. 

Detta då Scania uttryckligen har en tanke med traineeprogrammet att utveckla ett 

helhetsperspektiv på företaget och att utöka traineens kontaktnät inför jobbet på 

Scania. Att ha ett stort kontaktnät gör inte bara att denne känner sig trygg på 

företaget utan även mer motiverad. I empirestudien framkommer det att 

sammanhållningen i trainee-klasserna har varit väldigt god och att en bidragande del 

till detta har varit för att traineerna umgicks. Då de träffades, privat såväl som på 

arbetsplatsen, diskuterade de om allt ifrån fritid till jobbrelaterade frågor och 

uppgifter. Även idag bibehåller traineerna en nära kontakt till varandra. Detta tror vi 

är ytterligare en bidragande faktor till varför traineerna väljer att stanna på företaget. 

Den anställande chefen och respektive handledare på varje praktikplats bär stort 

ansvar över traineens utveckling under programmets gång. Majoriteten av de 

tillfrågade antog dock att handledarna inte hade fått någon utbildning inför praktiken. 

En viktig del i handledarrollen är att vägleda och sätta upp mål för traineen på 

arbetsplatsen samt ha en förståelse för traineens utveckling och därmed kunna 

anpassa arbetet och ge relevanta arbetsuppgifter. Misslyckas denne med det kan detta 

leda till att motivationen hos traineen minskar eller att denne känner sig stressad. Att 

ha klara mål för praktikplatsen främjar lärandet och leder förhoppningsvis till att 

traineen känner att de får relevanta uppgifter. Ett tydligare pedagogiskt motiv och 

handledande skulle kanske därför kunna bidra till ytterligare kompetensutveckling. 

Viktig information om förbättringar av traineeprogrammet går förlorat när ingen 

kontinuerlig uppföljning sker, det är först då traineerna har kommit ut i arbetslivet 

som de inser vilken nytta de har haft med programmet och vad de eventuellt saknar 
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för kompetens eller erfarenheter. En lösning på detta problem skulle vara att be 

tidigare traineer utvärdera programmet efter ca 2 år. De tillfrågade är osäkra på om 

detta skulle hjälpa dem i sin utveckling, vi tror däremot att detta skulle kunna bidra 

till att programmet i sig utvecklas. Som tidigare nämnts är reflektion en viktig del i 

lärandet varför det ej vore helt orimligt om en senare uppföljning skulle kunna bidra 

till ökad kompetens även hos den anställde. 

I dagsläget sker utvärderingen i form av en enkät som traineerna får fylla i efter 

avslutat program. I intervjuerna framkom det att de gärna hade sett någon ytterligare 

utvärdering under programmets gång eftersom att många frågeställningar faller i 

glömska med tiden. Därför skulle en gemensam reflektion kunna tillämpas efter 

avslutandet av varje gemensam aktivitet, seminarievecka och studiebesök. Detta 

skulle leda till att både positiv och negativ feedback presenteras då den är aktuell 

samtidigt som deltagarna får ta del av varandras tankar och åsikter om tillfället och 

därför kunna utvecklas ännu mer. 

 

5.3 Diskussion av metod 

För att erhålla ett bredare, mer kvantitativt perspektiv borde undersökningar utförts 

vid flera olika traineeprogram. Då hade eventuellt endast ett par intervjuer fodrats per 

företag samt en enkätundersökning riktad till ett 20-tal traineer. Detta hade dock 

blivit ett betydligt mer omfattande arbete vilket hade varit oerhört krävande, då 

tidsramen är relativt snäv. Inte just i empiridelen men vid kontaktandet med företag 

som erbjuder traineeprogram samt resandet till dessa för intervjuer. 

Att fokus har varierat under arbetets gång har kanske inte påverkat slutprodukten 

nämnvärt, det har snarare påverkat kraven på oss i vårt arbete samt att målet ibland 

varit någorlunda otydligt. Ändringen av fokus har främst berott på en föreställning 

om kompetens samt en ändrad uppfattning efter genomförd empiristudie, varför 

arbetet förmodligen inte kunnat utföras annorlunda. 
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Bilaga 1. Intervjuhandledning 

Presentation av oss samt den intervjuade 

Kort information om handhavandet kring personuppgifter 

Tidigare utbildning och erfarenhet 

Befattning idag 

Varför sökte du dig till ett traineeprogram? 

Mål med utbildning 

Anledningen 

Förväntningarna denne hade 

Hur ser du på mottagandet av dig som trainee? 

Upplevelsen av att komma som ny trainee 

Upplevdes engagemang från omgivningen 

Delades information ut 

Trainees förväntningar 

Hur genomfördes introduktionen? 

Förklarades de mål som fanns i och med programmet 

Tilldelades handledare och/eller mentor 

Fanns schema tillgängligt 

”Skräddarsytt” efter tidigare erfarenhet 

Hur var den första veckan med praktik? 

Fanns hjälp nära från handledare och medarbetare 

Accepterades trainee av medarbetare 

Givande arbetsuppgifter och tydligt mål med denna erfarenhet 

Hur genomfördes och upplevdes seminarierna? 

Förklarades målen med att ha seminarier 

Kvalitet i material samt föreläsare 

Nyttigt att kombinera praktik och teori 

Förberedelser inför dessa 
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Skiljde sig praktiken under period 1,2,3 och 4, i så fall hur? 

Upplevdes en inriktning mot specifik arbetsuppgift 

Höll till på olika avdelningar och om, fanns i så fall tillgång till handledare 

Kontakt med andra trainees under denna period 

Var det tydlig struktur i arbetet och upplevdes det givande och målinriktat 

Hur upplevdes upplägget av programmet som helhet? 

Tempo 

Röd tråd 

Pröva nya saker och känna att kunskap uppnåtts inom respektive område 

Upplevde trainee att något saknades 

Åsikter om praktik/teori, kunde detta hanterats annorlunda 

Tankar kring handledare/mentor? 

Fanns denne att tillgå närhelst trainee önskade 

Kunnighet och kompetens hos denne 

Upplevdes denne som förebild 

Återspeglade denne de värderingar som trainee bör anamma, det företaget vill återspegla 

Erhölls återkoppling i frågeställningar av alla karaktärer 

Kände att denne hade intresse i trainees utveckling 

Inflytande över trainee, har trainee formats av denne 
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Hur upplevdes lärandemetodiken som utövades? 

Var det någon speciell typ av lärande 

Seminariernas karaktär, tilläts alla tala eller enkelriktad kommunikation 

Hur togs kunskapen emot 

Under praktiken, försökte medarbetare förmedla tyst kunskap såväl som annan 

Inriktning – detaljkunskap 

Fanns det ett stadigt fokus 

Hur anpassades utbildningen för att uppnå de mål som tidigare satts 

Var handledare/mentor införstådd även då denne ej var närvarand 

Hur motiverades trainee 

Upplevdes engagemang från omgivningen 

Upplevdes delaktighet i arbetet 

Arbetsplats 

Det riktiga arbetet efter utbildningen 

Arbetsuppgifter 

Mottagande av nya kollegor 

Upplevdes större trygghet/säkerhet på arbetsplatsen tack vare programmet 

Större ansvar än andra nyanställda 

Förväntningar/krav på trainee på grund av genomgången utbildning 

Tillgång till handledare/mentor även efter utbildningens slut 

Fördelar/nackdelar med traineeprogrammet? 

Respekt från andra 

Utökat nätverk 

Förståelse för alla/många moment, helhetssyn 

Arbetsbörda under och efter programmet 
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Hur upplever du din kompetens efter traineeprogrammet? 

Nytta av utbildningen eller endast ett sätt att få anställning 

Personlig utveckling såväl som yrkeskompetens 

Har den kunskap som trainee önskades ta till, förmedlats och nått fram 

Jämförelse, före – efter 

Motivationshöjande att genomgå programmet för ökad trygghet i vardagligt arbete 

Handledarens roll i trainees utveckling 

Upplevs all kompetens/kunskap relevant 

Ställdes kompetens/kunskap på prov i form av tester 

Utvärderades kompetens/kunskap efter genomfört program 

Uppföljning, återkoppling utvärdering av trainees upplevelse/kompetens/kunskap 
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Bilaga 2. Redovisning av enkätundersökningen 

Svarande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Hur länge sedan var 
det ni avslutade 
traineeprogrammet 3
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Skräddarsyddes 
programmet efter 
behov och/eller 
tidigare kunskap 9 5 8 10 2 6 9 4 3 8 3 5 10 10 6 9 6 

Hur uppfattade ni den 
information som 
tillhandahölls vid 
mottagande/ 
introduktion 7 8 8 10 9 8 9 10 7 10 9 9 10 9 9 9 8 

Hur uppfattade ni 
seminarierna, var 
dessa relevanta i 
utvecklingen till att bli 
Scania medarbetare 10 9 9 10 8 8 10 10 6 8 8 10 10 10 9 9 8 

Hur uppfattade ni 
studiebesöken, var de 
relevanta 7 8 10 10 8 7 9 10 6 8 9 10 10 9 8 9 9 

Tror ni att handledarna 
fått någon typ av 
utbildning inför era 
praktiker 

Ja
 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

O
sä

ke
r 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

O
sä

ke
r 

Hur uppfattade ni 
praktikperiod 1, var 
arbetsuppgifterna 
givande 8 9 10 10 10 8 8 9 7 9 4 7 8 7 8 9 5 

Hur uppfattade ni att 
handledaren under 
period 1 påverkade er 
utveckling 5 6 7 9 4 6 8 5 7 7 3 6 10 6 9 9 4 
Hur uppfattade ni 
praktikperiod 2, var 
arbetsuppgifterna 
givande 6 7 8 10 7 4 8 10 3 6 10 8 10 9 10 9 7 

Hur uppfattade ni att 
handledaren under 
period 2 påverkade er 
utveckling 7 8 10 6 4 4 8 8 3 6 10 6 10 9 10 5 9 
Hur uppfattade ni 
praktikperiod 3, var 
arbetsuppgifterna 
givande 3 9 7 7 3 5 6 9 5 6 4 8 6 

V
et

 e
j 

7 9 9 

Hur uppfattade ni att 
handledaren under 
period 3 påverkade er 
utveckling 3 8 7 5 3 10 8 8 5 7 4 7 9 

V
et

 e
j 

7 7 9 
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Hur uppfattade ni 
praktikperiod 4, var 
arbetsuppgifterna 
givande 9 6 10 10 8 6 10 7 7 6 10 5 7 

V
et

 e
j 

9 8 8 

Hur uppfattade ni att 
handledaren under 
period 4 påverkade er 
utveckling 8 7 10 6 8 7 9 7 5 6 10 5 10 

V
et

 e
j 

8 6 6 

Antyddes det under 
traineeprogrammet att 
ni skulle komma att få 
en ledande roll inom 
företaget - hur 
påverkade detta er 
prestation 

Ja
 -

 In
te

 a
lls

 

Ja
 -

 In
te

 a
lls

 

N
ej

 -
 P

o
si

ti
vt

 

Ja
 -

 P
o

si
ti

vt
 

N
ej

 -
 In

te
 a

lls
 

N
ej

 -
 In

te
 a

lls
 

Ja
 -

 P
o

si
ti

vt
 

N
ej

 -
 In

te
 a

lls
 

Ja
 -

 In
te

 a
lls

 

Ja
 -

 In
te

 a
lls

 

Ja
 -

 P
o

si
ti

vt
 

Ja
 -

 In
te

 a
lls

 

Ja
 -

 P
o

si
ti

vt
 

Ja
 -

 P
o

si
ti

vt
 

N
ej

 -
 In

te
 a

lls
 

Ja
 -

 P
o

si
ti

vt
 

Ja
 -

 P
o

si
ti

vt
 

Helhetsbedömning av 
traineeprogrammet 9 7 9 10 8 9 9 10 8 9 9 7 10 0 8 9 8 

Om ni hade 
möjligheten att få göra 
om valet idag, hade ni 
då valt att delta i 
traineeprogrammet 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Fanns handledare nära 
till hands 6 7 6 9 6 8 8 6 5 7 10 7 7 10 8 8 8 

Hur uppfattade ni 
kamratandan 9 9 10 10 10 8 10 10 10 10 9 9 10 10 6 9 9 

Kände ni er motiverad 
genom hela 
programmet 7 5 10 10 9 5 8 10 8 8 7 6 10 10 9 9 8 

Under praktikerna, hur 
uppfattade ni 
engagemanget från 
omgivningen 8 8 6 10 5 9 8 9 6 9 9 4 8 9 7 9 7 

Vad var ert personliga 
fokus under 
traineeprogrammet, 
(leveransfokus att 
prestera uppgifter, 
lärandefokus att ta till 
sig kunskap) 5 6 5 6 4 7 6 4 3 5 2 7 7 8 9 3 4 

Hur uppfattade ni 
övergången från 
programmet till 
anställningen 9 9 7 10 7 

V
et

 e
j 

9 7 6 8 1 7 7 

V
et

 e
j 

6 9 5 

Hur uppfattade ni 
utvärderingen 7 5 6 5 8 6 8 10 2 6 5 6 5 7 5 7 6 
Har ni erhållit en 
helhetssyn av 
företaget genom att 
delta i 
traineeprogrammet 10 10 10 10 9 8 7 10 9 10 10 10 10 

V
et

 e
j 

9 10 10 
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Känner ni att 
traineeprogrammet 
bidragit som 
motivationsfaktor i det 
dagliga arbetet 7 5 10 6 7 6 8 8 

V
et

 e
j 

8 1 

V
et

 e
j 

10 8 9 7 

V
et

 e
j 

Fanns det någon 
utvärdering 1-2år efter 
avslutat 
traineeprogram 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

Ja
 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

N
ej

 

Om det funnits/finns 
en utvärdering av 
traineeprogrammet, 1-
2år efter avslutat 
program, hade/har 
detta hjälpt er i er 
utveckling 

O
sä

ke
r 

N
ej

 

O
sä

ke
r 

O
sä

ke
r 

N
ej

 

N
ej

 

O
sä

ke
r 

O
sä

ke
r 

O
sä

ke
r 

N
ej

 

N
ej

 

O
sä

ke
r 

O
sä

ke
r 

O
sä

ke
r 

Ja
 

Ja
 

N
ej

 

 

Redovisning av uträkningarna 
I rapporten redovisas medelvärdet av respektive fråga i tabell 1 och i tabell 2 

medelvärdena av uppfattningarna om praktikplatser samt handledare. Dessa medelvärden 

togs fram enligt följande formel: 

             
   

              
 

 

Där xi motsvarar svar från respondent i. Deltagare som har angivit svarsalternativ 0, vet ej, 

på en fråga räknas ej med i medelvärdet. 

 

I tabell 2 redovisas även medelvärdet av differensen mellan praktikperioden och 

handledarens insatts, detta togs fram enligt följande formel 

                            
        

              
 

 

Där yj korresponderar mot svar från respondent j för praktikperioden och zj korresponderar 

mot svar från respondent j för handledaren för samma period. Personer som har angivit 

svarsalternativ 0, vet ej, på en fråga räknas ej med i medelvärdet. 
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