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Sammanfattning 

Praktikplatser och som det numera kallas traineeprogram har länge använts för att 
integrera studenten i företagskulturen. Ur företagets synvinkel är traineeprogrammet 
ett viktigt verktyg för att säkerställa kompetensförsörjning till nyckelpositioner inom 
företaget. Ett välfungerande och effektivt program är också mycket angeläget för 
företaget ur en ekonomisk synvinkel då signifikanta ekonomiska resurser spenderas 
på traineen och programmet. Traineeprogrammet är en konkret och direkt beskrivning 
av ett företags förmåga att identifiera, samla, hantera och ge vidare den kunskap som 
under tiden skapas inom företaget. På grund av dessa nämnda faktorer är just 
utformningen och kunskapsförmedlingen i ett traineeprogram intressant att studera.  
Vidare har det i Sverige genomförts få komparativa studier av hur kunskap förmedlas 
i traineeprogram.  

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett inlärningsperspektiv genomföra en komparativ 
studie av tre olika traineeprogram.  

Studien grundas på intervjuer med ansvariga för traineeprogram på tre större svenska 
företag. Respondenterna är ansvariga för traineeprogrammet i sin helhet men också 
för programmets rekrytering. Företagen valdes på grund av deras storlek i antal 
anställda och branschtillhörighet. Detta för att kunna studera tre program av liknande 
utformning dock eftersträvades en viss skillnad i företagsstruktur. Studien baseras 
också på en litteraturstudie kring traineeprogram och olika inlärningsteorier med 
särskild vikt på Knowles teori kring vuxnas inlärning.  

Studien har visat att utformningen av programmen kan variera. De studerade 
traineeprogrammen har dock visat vissa fundamentala likheter vad det gäller 
utformning, de är alla av liknande längd, storlek i antal traineer och alla programmen 
har någon typ av utbildning som följer genom programmet. Dock finns skillnader i 
struktur. Ett av programmen var mycket välplanerat och programmet har funnits i ca 
40 år (Företag C) emedan de två övriga programmen påvisade mindre struktur vad det 
gäller förutbestämd planering.  Vidare visade traineeprogrammen också stora 
skillnader i traineens egna ansvar och påverkan på sin situation vad det gäller 
arbetsuppgifter och planeringen av traineeprogrammet. Ett företag (Företag A) gav 
traineen mer möjlighet att påverka dennes program än de andra företagen. Studien 
visar att de tre traineeprogrammens utformning uppfyller de studerade 
inlärningsteorierna till olika hög grad. Det nämnda Företaget A som gav traineen 
störst eget ansvar svarade också bäst mot inlärningsteorin. De studerade företagen 
förmedlade alltså kunskap i traineeprogrammen genom att låta traineen få 
upplevelsebaserade erfarenheter i form av praktikperioder på olika avdelningar, 
studiebesök och verkstadspraktik. Vidare fick traineerna gå kurser relevanta för 
respektive företag, gå på seminarier med interna och externa föreläsare samt 
genomföra reflekterande utvärderingar.  
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Knowledge Management in Graduate programs 

 
Abstract 

Internships and graduate programs are popular ways to introduce students to the 
corporate world. The graduate program is from a corporate point of view, an 
important tool to ensure that relevant knowledge is recruited into key positions within 
the company. An effective and well working program is also important from an 
economic point of view as significant economic resources are spent on the trainee and 
the program. A graduate program reflects a company’s ability to identify, collect, 
handle and pass on knowledge that is created within the company. These factors make 
the form of the graduate program and knowledge management in graduate programs 
interesting to study. Furthermore, there have only been a limited number of studies 
performed regarding knowledge management in Swedish graduate programs. 

The aim of this thesis is to study the form of graduate programs from a learning point 
of view and to answer the question how companies transfer knowledge through 
graduate programs.  

The thesis is based on interviews made with people responsible for the graduate 
programs at three major Swedish companies. The respondents are responsible for the 
graduate program as a whole but also for the recruitment to the program. 
The companies have been chosen because of their size in matters of employees and 
industry affiliation. This to be able to study three programs of similar form, although 
some difference in corporate structure has been aimed for. The thesis is also based on 
literature studies of learning theories and graduate programs with particular focus on 
Knowles theories on adult learning.  

 The study has shown that the form of graduate program can differ although some 
fundamental similarities have been observed. All studied graduate programs are of 
similar length, size in trainees, and all programs have similar course education based 
lectures following throughout the program. The amount of structure in the programs 
also differs. One of the graduate programs had a more developed plan than the others 
(Company C) and was founded 40 years ago. The two other programs showed less 
structure when it comes to predetermined planning of the program. The programs 
furthermore showed great difference regarding the responsibilities of the trainee and 
the trainee’s opportunity to affect his or her work tasks and planning of the program. 
One particular company (Company A) gave the trainee more opportunity to affect his 
or her program more than the others. The study has also shown that the three graduate 
programs differ in fulfilling the studied theories according to andragogy.  The 
mentioned company that gives the trainee most own responsibility and opportunity to 
plan their program also fulfilled the learning theories the best. The studied companies 
transfer knowledge through the graduate program by giving the trainee experience 
based knowledge through internship periods, visits to different parts of the company, 
manufacturing internships, courses and seminars and reflecting program evaluations.
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Det finns flera olika typer av lärlingsprogram inom företag idag så som 
”praktikplats”, ”internships” och ”traineeprogram”. Alla syftar i stort till samma sak 
dock finns vissa skillnader. En gemensam nämnare är att alla utformningar av 
lärlingsprogram utförs under en förhållandevis kort tidsperiod då traineen förväntas 
inhämta kunskap om företaget och kommande arbetsuppgifter. 

Traineeprogrammet är ofta en första kontakt med arbetsmarknaden för en 
nyutexaminerad student och internships eller traineeprogram har länge använts för att 
integrera studenten i företagskulturen. Programmet blir en språngbräda i karriären för 
studenten men också ett effektivt verktyg för företaget att forma en presumtiv anställd 
i en önskad riktning. Ur företagets synvinkel är traineeprogrammet ett viktigt redskap 
för att säkerställa kompetensförsörjning till nyckelpositioner inom företaget. Detta gör 
programmet till ett effektivt hjälpmedel att attrahera drivna och ambitiösa studenter 
och därmed önskade presumtiva anställda. Traineeprogrammet är alltså en utmärkt 
rekryteringsmetod.  Ett välfungerande och effektivt program är utöver detta angeläget 
för företaget ur en ekonomisk synvinkel, då signifikanta ekonomiska resurser läggs på 
traineen och programmet. Slutligen ger traineeprogrammet en möjlighet till 
nätverkande inom företaget men också en möjlighet för traineen att utveckla sitt 
nätverk.  

Traineeprogrammets syfte att utbilda och integrera studenten i företaget gör 
traineeprogrammet till en mycket konkret och direkt beskrivning av ett företags 
förmåga att identifiera, samla, hantera och ge vidare den kunskap som under tiden 
skapas inom företaget. Alla dessa förmågor konkretiseras sedan i själva 
traineeprogrammet som under en relativt kort tidsperiod försöker ge traineen en 
inblick i företaget i sin helhet. Därför är just utformningen och uppföljningen av detta 
mycket viktigt.  För företaget är det viktigt att identifiera vilken kunskap som 
verkligen förmedlades samt hur väl målen med traineeprogrammet uppfyllts.  Detta 
för att kunna skapa ett så effektivt traineeprogram som möjligt och på bästa sätt få 
avkastning på de ekonomiska resurser som investerats i programmet.  Det finns dock 
få studier i Sverige angående hur kunskap förmedlas i traineeprogram.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att studera utformningen av traineeprogram utifrån ett 
inlärningsperspektiv. Denna studie försöker svara på frågan: 

‐ Hur förmedlar företag kunskap genom ett traineeprogram?  

Förhoppningen är att uppsatsen ska ge en djupare inblick i hur traineeprogram i 
Sverige är utformade och analysera dessa med hjälp av lämpliga inlärningsteorier. 
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1.3 Avgränsningar 
 

Det finns flera olika faktorer som påverkar traineeprogrammets utformning: allt ifrån 
vilken typ av företag det är frågan om till tillfälliga externa faktorer som inverkar på 
verksamheten.  

I denna studie studeras tre olika företag verkande inom tjänst-, industri- och 
konsultsektorn. Alla företagen erbjuder teknikorienterade tjänster. 

Denna studie är begränsad till företagets perspektiv och inga traineer har kontaktats 
eller intervjuats. 

I denna studie studeras kunskapsöverföring i traineeprogrammet utifrån 
inlärningsteorier inom andragogiken särskilt utifrån Knowles teori. Detta begränsar 
studien endast till de punkter Knowles tar upp i sin teori och därför tas inte hänsyn till 
aspekter från andra inlärningsteorier. 
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2. Metod 
 

2.1 Litteraturstudie 
 

Litteraturstudien syftar till att skapa en teoretisk grund för uppsatsen och ge möjlighet 
till analys av empirin. I litteraturstudien beskrivs definitionen av ett traineeprogram 
och hur traineeprogrammet skiljer sig från andra lärlingsprogram så som internships 
och mentorsprogram. Vidare studeras i litteraturstudien relevanta inlärningsteorier 
som är intressanta för studien med tyngdpunkt på den teori som ansågs mest relevant i 
sammanhanget.  

Utifrån de studerade teorierna analyseras empirin för att besvara frågeställningen och 
uppfylla uppsatsens syfte. Litteraturstudien ligger även till grund för utformningen av 
intervjumallen som använts i den empiriska studien.  

Litteraturstudien omfattar vetenskapliga artiklar, rapporter och tidningsartiklar. 
Informationen är i främst hämtad från databaser kopplade till KTH:s bibliotek. Utöver 
detta har information om respektive företag och traineeprogram hämtats från 
företagens hemsidor. Vidare har även översiktlig information kring andra större 
svenska företags traineeprogram studerats för att underbygga valet av de studerade 
företagen samt för att få en bakgrund till hur traineeprogram i övrigt ser ut i Sverige.   

 

 

2.2 Empiri 
 
I de empiriska studierna har representanter från tre företag intervjuats. 
Representanterna som intervjuats är ansvariga för respektive traineeprogram samt 
rekryteringen till dessa. Företagen valdes på grund av deras storlek i antal anställda 
och branschtillhörighet. Detta för att kunna studera tre program av liknande 
utformning, dock eftersträvades en viss skillnad i företags struktur i valet av företag. 
Respondenterna och företagen är anonyma för att vi fritt ska kunna delge information 
om organisationen och traineeprogrammet. För att bevara företagens anonymitet 
kommer de här att omnämnas som Företag A, B och C. 

 
Företag A 
Har ca 5000 anställda i Sverige och är verksam inom industrisektorn. Företaget 
erbjuder olika tekniklösningar inom flera olika områden från IT till energisystems 
lösningar.  

Företag B 
Är ett internationellt teknikkonsultföretag med ca 5000 anställda i Sverige. Företaget 
erbjuder konsulttjänster inom till exempel byggnadskonstruktion och energisystem.  
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Företag C 
Detta företag är ett väletablerat svenskt industriföretag inom fordonssektorn och har 
ca 13 000 anställda i Sverige. 

 

De tre företagsrepresentanterna intervjuades i ca 60 min och frågorna följde en på 
förhand utformad intervjumall (se Bilaga 1). De intervjuade företagsrepresentanterna 
fick efter en kort presentation av sig själva och deras ansvar för traineeprogrammet 
fritt beskriva företagets utformning av traineeprogrammet utifrån de nyckelfrågor som 
finns redovisade i mallen. I början av intervjun ställdes övergripande bakgrundsfrågor 
kring programmet, efter detta följde frågor angående utformningen av programmet 
och mot slutet av intervjun ställdes frågor angående traineeprogrammets uppföljning. 
Intervjufrågorna är framtagna för att kunna besvara frågeställningen samt för att få en 
bakgrund kring traineeprogrammet och dess uppbyggnad. Intervjuerna 
dokumenterades med hjälp av inspelningar och anteckningar. Efter intervjun delgav 
företagen viss skriftlig information angående programmet och uppföljningsmetoder. 
Detta tillsammans med informationen från intervjuerna analyserades sedan utifrån de 
studerade teorierna i litteraturstudien. Slutligen genomfördes också en jämförelse av 
programmens utformning och hur väl utformningen stämde överens med Knowles 
teori.  



  5 

3. Litteraturstudie 
 

Litteraturstudien nedan belyser de viktigaste aspekterna kring traineeprogram och 
teorier kring inlärningsprocesser för att skapa en förståelse för den empiriska studien. 

 

3.1 Olika typer av lärlingssystem 
 
Idag finns det flera olika typer av lärlingsprogram som har liknande syften dvs. 
förmedling av kunskap inom ett visst område – företag i detta fall. Då utformningen 
av många lärlingsprogram är liknande, t.ex. baseras många av dem på någon typ av 
upplevelsebaserad inlärning, är det intressant att studera skillnaderna mellan dessa. 
Nedan presenteras därför en kort beskrivning av de lärlingsprogram som ansågs vara 
av större intresse i denna studie.  

Internships: syftar till en praktikperiod där en person får en inblick i en särskilt 
verksamhet genom att aktivt delta i den. Då efterforskningar under detta ämne 
genomfördes drogs slutsatsen att det i Sverige finns mycket få artiklar skrivna i ämnet 
vad det gäller internships i företagsmiljö. Däremot har det genomförts studier kring 
internships i utlandet och av dessa bedömdes särskilt en vara intressant där internships 
analyseras utifrån andragogiken [1]. 

Praktik: syftar till en kort praktiserande utbildningsperiod som ger praktikanten en 
helhetssyn av en verksamhet. En kännetecknande egenskap för detta lärlingsprogram 
är att under en praktik skrivs sällan ett kontrakt mellan företaget och praktikanten. 
Praktikanten är alltså inte anställd, i alla fall inte formellt, och många av de förmåner 
som medföljer vid en anställning så som lön är inte med i bilden [2]. Under en praktik 
kan därför de båda parternas engagemang brista något eftersom inget kontrakt 
skrivits. Praktikantens upplevelse av praktikperioden blir mer utifrån ett 
åskådarperspektiv.   

Mentorskap: detta begrepp definieras som en intensiv och långvarig relation mellan 
en mer erfaren individ, en mentor eller senior och en mindre erfaren individ, även 
kallad protegé eller junior. Denna relation syftar till utvecklingen av protegéns karriär 
genom bl.a. utbildning, rådgivning och psykosocialt stöd [3]. Mentorskap används 
inte bara inom företagsvärlden utan även i andra situationer så som i 
universitetsvärlden. 

  

 

3.2 Traineeprogram 
 

Utöver de nämnda lärlingssystemen finns ytterligare ett lärlingssystem som kommer 
att vara centralt i denna uppsats, nämligen traineeprogrammet. Begreppet 
traineeprogram har olika betydelser i olika länder [4]. I Sverige är traineeprogrammet 
en metod för företag att rekrytera och internt utbilda nyanställda tjänstemän för en 



  6 

framtida chefsbefattning eller specialisttjänst [5]. Traineeprogrammet vänder sig 
vanligen till nyutexaminerade studenter som just avslutat en högre 
universitetsutbildning eller har kort arbetserfarenhet efter examinationstillfället. I 
traineeprogrammet slutför traineen en eller flera praktikperioder som syftar till att ge 
traineen en inblick i företaget och kommande arbetsuppgifter samt bygga ett 
kontaktnät [6]. 

 

Traineeprogrammets utformning kan variera mellan olika företag och industrier men 
trots detta finns det några kännetecknande egenskaper som alltid förekommer. Till 
exempel kan det nämnas att alla dessa program medför en ömsesidig vinst i den 
bemärkelsen att både arbetsgivaren och traineen drar nytta av programmet. Den första 
tjänar på den arbetskraft traineen medför samtidigt som en presumtiv anställd 
förbereds och formas för sin tjänst i företaget [7]. Samtidigt tjänar traineen på att få 
erfarenhet av att arbeta inom en verklig, professionell miljö. Traineen får chansen att 
förvärva olika färdigheter som kan sättas i praktik i en tjänst i företaget men även 
erfarenheter som är värdefulla för traineen genom hela dennes arbetskarriär. Traineen 
får en insikt i hur företaget fungerar från ”insidan” och får en djupare förståelse för 
industrin och dess trender [8]. 

 

 

3.3 Skillnader mellan olika typer av lärlingssystem 
 

I denna uppsats har vi valt att studera hur kunskap förmedlas genom ett 
traineeprogram. Trots att de ovannämnda lärlingsprogrammen kan verka snarlika 
skiljer sig ett traineeprogram från de övriga lärlingsprogrammen på vissa punkter. 
Några av dessa skillnader presenteras nedan för att få en klarare bild av vad ett 
traineeprogram är. 

 

Av särskilt intresse var skillnaden mellan traineeprogram och internship eftersom det 
inte finns en klar gräns dem emellan och många gånger verkar dessa begrepp 
överlappa varandra. Då efterforskningar inför denna studie gjordes framkom det att 
inom den svenska litteraturen finns det mycket litet skrivet under ämnet. Det vill säga 
traineeprogram och internships samt skillnaderna mellan programmen. Denna uppsats 
behandlar därför båda begreppen på ett likartat sätt.  

Gällande praktik är en av de större skillnaderna mellan praktik och traineeprogram att 
under en praktik skrivs sällan ett kontrakt mellan företaget och praktikanten. Detta gör 
att traineens praktikupplevelse blir annorlunda: eftersom traineen räknas som en 
anställd i företaget blir denne mer integrerad i företagskulturen och företaget har 
andra krav och förväntningar på traineen vad det gäller engagemang och prestation 
[9]. Vidare är målet med traineeprogrammet en varaktig fast anställning. Efter en 
praktik är vanligen inte företaget lika angeläget att se till att praktikanten får en längre 
varaktig anställning. 

Trots att både traineeprogram och mentorskap syftar till utvecklingen av en mindre 
erfaren individ så har respektive program olika mål. Traineeprogrammet syftar till att 
vara en utbildning och utveckling av en presumtiv anställd i en önskad riktning och 
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mentorskapet ser endast till en persons utveckling i dennes karriär. Ytterligare en 
viktig skillnad mellan de båda typerna är att i ett traineeprogram är relationen mellan 
trainee och handledare bara ett stöd för traineen och dennes utveckling men i ett 
mentorskap är denna relation själva nyckeln till att åstadkomma syftet med 
mentorskapet. 

 

 

3.4 Inlärningsteorier 
 

Inlärning innebär anskaffning av nya eller modifiering av redan existerande kunskap, 
beteende, färdigheter, värderingar eller preferenser. Detta sker till exempel genom 
övning eller erfarenhetsbaserade upplevelser [10]. Inlärning studeras inom flera 
vetenskapsgrenar så som inom pedagogiken och psykologin. 

Då lärande kan ske på flera olika sätt har det utvecklats ett flertal teorier kring olika 
inlärningsstilar. Några exempel på dessa är: klassisk inlärning, instrumentell inlärning 
och modellinlärning. Inom pedagogiken är det viktigt att understryka skillnaden 
mellan inlärningsteorier och didaktik. Didaktik syftar mer till metoden för inlärningen 
det vill säga, hur bättre förutsättningar för inlärning hos en individ skapas. Didaktiken 
tar hänsyn till de faktorer som påverkar undervisningen och dess innehåll [11]. Ibland 
kan det vara svårt att skilja dessa två termer åt eftersom de ofta går hand i hand. Detta 
då inlärningsteorier ofta innefattar olika strategier och tekniker för undervisning. 

 

I denna uppsats läggs fokus på några teorier som är relevanta för studien av 
traineeprogram. För att avgöra vilka av dessa som skulle lämpa sig bäst för denna 
studie valdes de teorier där båda aktörers behov i traineeprogrammet (företag och 
traineen) kunde identifieras. Företaget vill förmedla en viss kunskap kring 
verksamheten på ett så effektivt sätt som möjligt, ge en kvalitetsutbildning och 
samtidigt spara resurser. Traineen, mottagaren av företagets kunskap som beroende på 
hur väl anpassat programmet är till hans/hennes personliga situation kommer att ta till 
sig mer eller mindre av kunskapen. 

Naturligtvis är varje trainee en individ med olika förutsättningar och bakgrund vilket 
kan försvåra finnandet av en allmänt gällande inlärningsstrategi. Dock går det att i 
studien av traineeprogram utgå från en given faktor gemensam för alla individer i 
traineeprogrammet, nämligen att de ansökande till en traineeplats är vuxna individer. 

 

 

3.5 Andragogik 
 

Det faktum att alla ansökande till ett traineeprogram är vuxna gör den teori som avser 
vuxnas inlärning intressant att studera, det vill säga andragogiken. Denna teori 
förutsätter två egenskaper hos vuxna: att de är självständiga och ansvarstagande 
individer. Vuxna förväntar sig alltså vara aktivt inblandade i planeringen och 
genomförandet av sina studier [12]. Motsatsen till andragogiken (enligt förespråkare 
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för andragogik) är pedagogik vilket kan definieras som läran om utbildning och då 
framförallt för barn. Utan att gå in på detaljer då detta faller utanför uppsatsens ramar 
kan det vara värt att nämna att det under den senaste tiden vuxit fram två olika 
inställningar gällande skillnaden mellan andragogik och pedagogik.  

Den ena riktningen menar att det handlar om två olika saker då den grundsyn och de 
metoder som används i barn och ungdomars utbildning inte kan appliceras hos vuxna. 
Den andra riktningen menar istället att det inte går att skilja dessa två termer åt. Här 
ses andragogiken som en fortsättning av pedagogiken och att den andra stödjas av den 
första [13]. Andragogikens uppgift är bland annat att hjälpa individen i dennes strävan 
mot självständighet med vidareutbildning vald av individen.  

Bland de faktorer som andragogikens förespråkare värderar högst finns följande: 
relevansen av det man lär sig, samt en grad av tillämpning i den nuvarande egna 
livssituationen, lärlingens roll som en självstyrande individ i inlärningsaktiviteterna, 
lärlingens utveckling och mognad, de möjligheter som han/hon får för både reflektion 
och upplevelsebaserad inlärning [13]. 

 

 

3.6 Knowles teori 
 

Malcom Knowles är en amerikansk pedagog som utvecklade andragogiken till en 
teori. Knowles teori innefattar sex antaganden [13]: 

1. Vuxna behöver en anledning till varför de lär sig. 
2. Erfarenhet utgör basen till inlärningsaktiviteter. 
3. Vuxna behöver vara engagerade i besluten angående deras egen utbildning. 
4. Vuxna är mer intresserade av att lära om ämnet har en stor relevans till deras 

jobb eller personliga liv. 
5. Vuxeninlärning är problemcentrerad snarare än innehålls centrerad. 

Upplevelsebaserade inlärningssituationer betraktas viktigare än ren teoretisk 
kunskap. 

6. Vuxna svarar bättre till interna motivationsfaktorer framför externa. 

 

Knowles understryker vikten av att vuxna engageras i utformningen och planeringen 
av den vuxnes utbildning. Dessutom säger Knowles att de förskansade erfarenheterna 
skall ha en relevans i flera situationer inte bara vara relevant för det tillfälle då 
erfarenheten gjordes men också i framtiden och under andra förhållanden [13]. 

För just internships pekar Knowles på att det är mycket viktigt att traineens 
handledare eller den som ansvarar för traineen tillsammans med traineen genomför en 
utvärdering av inlärningsprocessen, det vill säga vad och hur har traineen lärt sig 
under praktiken. Utifrån detta utvärderas sedan framtida inlärningsbehov [1]. 

Då traineeprogrammet har en hög andel upplevelsebaserad inlärning så är steg 5 i 
Knowles teori särskilt intressant för denna studie dvs. upplevelsebaserad inlärning och 
problemcentrerad inlärning. Upplevelsebaserad inlärning har kommit att bli en 
mycket populär inlärningsmetod eftersom det har visat sig att vuxna lär sig mer 
effektivt när inlärningsprocessen svarar mot ett verkligt problem eller behov [1]. 
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I traineeprogram exemplifieras detta tydligt och traineeprogram har länge betraktas 
som ett mycket viktigt redskap för att applicera teoretiska kunskaper i praktiken. 
Vidare har senare forskning visat att internships kan misslyckas på grund av brist på 
definition, dvs. vad är ett internship, vad vill uppnås med praktiken. Detta när 
definitionen inte är uppbyggd på en konceptuell grund [1]. 

 

Vid ett försök att sammanfatta de punkter som anses vara viktiga utifrån 
andragogiken i analysen av traineeprogrammet, föreslog Barbara LaCost och Diana 
Pounder en ny modell för internships. Tyngdpunkten i denna modell ligger på att 
försöka integrera den teoretiska och den upplevelsebaserade inlärningen i ett 
traineeprogram och samtidigt involvera lärlingen i planeringen av programmets 
utformning [1]. Denna modell skiljer mellan tre olika faser (se Figur 1). 

 

 

 

  
Reactive Level kan betraktas som en introduktions period där traineerna bl.a. får en 
överblick av programmet. Under detta stadium är kommunikationen mellan 
handledaren och traineen mycket viktig. Interactive Level är den andra fasen och 
under denna ligger fokus på att integrera den teoretiska kunskapen traineen 

Figur 1. Beskrivning av den integrerande processen mellan formell och 
experimentell inlärning enligt LaCost och Pounder [1, sid. 13]. 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presenteras med det traineen upplever eller gör i praktiken. Active Level är den sista 
fasen och den kännetecknas av en intensiv praktisk erfarenhet. Under denna fas får 
traineerna fullt eller nästan fullt ansvar för en viss roll/aktivitet. 
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4. Resultat 
 

4.1 Introduktion 
 
Här följer en beskrivning av utformningen av traineeprogrammen på de tre företagen 
och programmens signifikanta karaktärsdrag. Först en kort beskrivning av varje 
företags program och sedan tabeller med programmens karaktärsdrag.  

 

 

4.2 Traineeprogram på Företag A 
 
Traineeprogrammet på Företag A är 14 månader långt och startades för ca 20 år 
sedan. Företaget tar in ca 12 st. traineer och programmet startas varje höst. 
Programmet har 6 praktikperioder á 10 veckor med en introduktionsperiod på 3 
veckor och en period med utlandspraktik. Under introduktionsveckan får traineen 
genomgå introduktionskurser och själv vara med och planera det individuella 
programmets upplägg. I planeringen av programmet ingår val av avdelningar som 
traineen skall placeras på samt mål och uppgifter som skall utföras.  Inför varje 
praktikperiod utformas en separat ”traineeplan” och efter varje praktikperiod skriver 
traineen en utvärderande rapport utifrån denna ”traineeplan”. 

 

 

4.3 Traineeprogram på Företag B 
 
Traineeprogrammet på Företag B är ca 10 månader långt och startade för ca 10 år 
sedan. Företaget tar in ca 12 st. traineer inför varje start av programmet, beroende på 
nyanställningsbehovet inom företaget och programmet startas en gång varje höst. 
Traineen placeras på en avdelning inom företaget, med en veckas introduktionskurs. 
Traineen rekryteras till en viss avdelning där det finns behov av att nyanställa och 
stannar där under hela praktikperioden. Fortlöpande genomförs ett individuellt projekt 
som traineen och dennes ansvariga chef tar fram. Traineer från olika avdelningar 
inom företaget träffas för att gå på olika kurser och ses 7 gånger under hela 
programmet. 
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4.4 Traineeprogram på Företag C 
 
Traineeprogrammet på Företag C är 14 månader långt och ett motsvarande 
praktikplatsprogram startade på slutet av 60- talet. Företaget tar in 25 st. traineer inför 
varje start av programmet och programmet startas varje höst. Programmet omfattar 4 
praktikperioder á 3 månader med en introduktionsvecka och en kortare 
verkstadspraktik. Mellan varje praktikperiod genomförs en seminarievecka med 
studiebesök och föreläsningar planerade av traineerna. En av praktikperioderna 
genomförs utomlands. 

 
I Tabell 1 nedan visas de utmärkande egenskaperna vad det gäller programmens 
utformning. Tabellen är bifogad för att ge en tydlig översikt av de viktigaste 
jämförelsefaktorerna i programmens utformning.  

 

 

 

 

4.5 Traineeprogrammens viktigaste egenskaper 
 

 

Företagens syfte med traineeprogrammen varierade något. För Företag B som startade 
sitt program för ca 10 år sedan var ”employer branding” särskilt viktigt. Företaget 
ville alltså framstå som en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda ett traineeprogram. 
Även Företag A ansåg att ”employer branding” var en viktig anledning till att erbjuda 
ett traineeprogram. Detta framgick dock inte under intervjun utan fanns omnämnt i 
övrigt material med information om traineeprogrammet som företaget delgav. Företag 

Grund-
läggande  
egenskaper 

 

Storlek/typ 
företag 

Längd Antal 
traineer 

Program-
start 

Antal 
praktik-
perioder 

Utbildning 
Intro/fort-
löpande 

Utlands-
praktik 

Företag A 5000 
Anställda 
Tjänst/ 
industri 

14 mån 12 st. Varje höst 5 st. á 
ca10 
veckor 

Intro: 5 veckor 
Fortlöpande: 
projekt och 
kurser. 

Ja 
(frivilligt) 

Företag B 5000 
Anställda 
Konsult 

10 mån 12 st. Varje höst 1 praktik-
period 
1 av-
delning 

Intro: 1 vecka 
Fortlöpande: 
projekt, träffar. 

Nej 

Företag C 13 000 
Anställda 
Industri 

14 mån 25 st. Varje höst 4 st. á 3 
månader 

Intro: 6 veckor 
Fortlöpande: 
utbildnings-
veckor, 
Föreläsningar, 
studiebesök. 

Ja 

Tabell 1. Utmärkande egenskaper vad det gäller programmens utformning. 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C ansåg inte att ”employer branding” var av större vikt och nämnde ej denna 
anledning som syfte till att erbjuda ett traineeprogram. Företag C som är ett mycket 
väletablerat industriföretag angav istället ”rekrytering av unga välutbildade, till 
framtida chefs positioner” som det främsta syftet med sitt traineeprogram. Även 
Företag B och Företag A ansåg att rekrytering och kompetensförsörjning var ett 
viktigt syfte med traineeprogrammet. Slutligen nämnde Företag B och Företag C 
”nätverkande” eller ”skapa kontaktnät för traineen” som en anledning till sitt 
traineeprogram.  

Hur företagen valde att rekrytera traineerna visade också intressanta skillnader. 
Företag A rekryterade traineen till själva programmet för att sedan placera traineen på 
olika avdelningar, där traineen själv aktivt deltog i processen att välja avdelning för 
dennes praktikperioder och fick själv planera den övergripande strukturen för 
traineeprogrammet. Dock skall det tilläggas att företaget rekryterar studenter med 
önskad kunskap inom ett område där det förväntas nyanställa. Företag B annonserade 
praktikplatser på särskilda avdelningar på hemsidan och rekryteringsmetoden skilde 
sig inte mycket från hur andra nyanställda rekryteras. Företag C rekryterade till själva 
traineeprogrammet för att sedan placera eller presentera traineen olika avdelningar där 
denne kunde genomföra sin praktik.  

Vad det gäller handledare så var traineens närmaste chef traineens handledare på alla 
programmen. Företag B beskrev dock den närmaste chefen som ”ansvarig för” 
traineen snarare än handledare.  Företag C hade ett faddersystem där tidigare traineer 
var faddrar för de nuvarande, vidare hade Företag C en traineeförening med tidigare 
traineer som anordnade olika sammankomster och träffar där de gamla och de nya 
traineerna var välkomna.  

De tre programmen gav också traineen olika stor möjlighet att påverka sitt program 
vad det gäller planering och val av praktikplatsavdelning. Företag A gav traineen 
störst möjlighet att påverka sin situation. Hos Företag A utformade traineen 
tillsammans med handledaren mål och syfte med varje praktikperiod utifrån en 
särskild ”traineeplan”, en mall för att förenkla planeringen. Traineen hade en hög 
delaktighet i planeringen och hade stor valmöjlighet vad det gäller val av avdelning. 
Traineen fick uttrycka önskemål om avdelning och sedan undersöktes om en praktik 
där skulle kunna vara genomförbar. Utöver detta hade traineen praktikperioder på 
flera olika avdelningar inom företaget. Hos Företag B var valmöjligheten mindre, 
traineen placerades på en särskild avdelning där traineen stannade under hela 
programmet och traineens inverkan på programmet var liten. Traineen följde ett redan 
utformat program. Dock hade traineen en viss inverkan på de aktiviteter som följde i 
ett projekt som gick parallellt med programmet. Projektet är olika för varje omgång 
av programmet och utformades därefter av traineen och dennes närmaste chef.  Hos 
Företag C var valmöjligheten minst, programmet har utvecklats under ca 40 år och 
var mycket välplanerat och strukturerat. Traineen fick följa en tydlig plan vad det 
gäller tidsplanering, parallell utbildning och föreläsningar. Dock hade traineerna på 
Företag C en viss inverkan på den parallella utbildningen i form av att de själva fick 
välja avdelningar där de skulle vilja genomföra studiebesök samt planera vissa 
föreläsningar.  

Utvärderingen av programmen och traineerna skilde sig också. Hos företag A skedde 
en utvärdering efter varje praktikperiod utifrån den ”traineeplan” som traineen och 
handledaren utformat. Traineen fick också skriva en rapport efter varje genomförd 
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praktikperiod. Vid utveckling av programmet som helhet har det hänt att de tidigare 
traineerna kallats för ett möte med VD:n för feedback kring möjliga förbättringar av 
programmet. Företag B hade en kort utvärderande enkät efter varje projektträff, det 
vill säga projektträffarna i den parallella utbildningen. Det förekom också en 
informell utvärdering över en middag med den närmaste chefen och VD:n samt några 
övriga traineer då det parallella projektet redovisas. När Företag B önskat utveckla 
traineeprogrammet har det hänt att årets traineer kallats in för att ge sina åsikter och 
önskemål på programmet. Något som togs upp under ett sådant möte var t.ex. att 
traineerna inte kände sig tillräckligt ”utvalda” till programmet.  Företag C hade en 
mer formell och strukturerad utvärdering. Detta i form av en skriftlig slutlig 
utvärdering och enkät. Vidare hade traineen en enskild utvärdering med handledaren 
där traineen fick feedback, och traineen fick möjlighet att framföra sina åsikter om 
själva programmet.   

 

Tabell 2 nedan visar de viktigaste beskrivande faktorerna av traineeprogrammen. Det 
vill säga egenskaper som mer detaljerat beskriver hur programmet genomförs och 
varför företaget har traineeprogrammet. 
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Kännetecken Företagets  
Syfte med 
programmet 

Rekrytering Handledare Traineens 
inverkan på 
programmet 

Utvärdering 

Företag A ”Odla framtida 
talanger, 
kompetens 
försörjning” 
”Employer 
branding” 
”Attrahera 
högpresterande 
studenter” 

Traineen 
rekryteras 
till 
programmet. 
Traineen 
väljer 
avdelning 

Närmaste 
chef under 
varje 
praktikperiod 

Hög 
inverkan: 
traineen 
väljer själv 
avdelning 
och utformar 
mål med 
handledaren  
för varje 
praktik 
period 
(traineeplan) 

Utvärdering 
utifrån trainee- 
plan och 
rapport på 
praktikperioden 

Företag B ”Employer 
branding” 
”Rekrytering/växa” 
”Nätverkande 
inom företaget” 

Traineen får 
söka en 
särskild 
praktikplats 
på särskild 
avdelning  

Nej, traineens 
närmaste chef 
ansvarig 
 

Liten 
inverkan: 
traineen 
placeras på 
en tjänst, 
liknar 
nyanställd 

Enkät efter 
varje projekt 
träff. Slutlig 
utvärdering 
med närmaste 
chef  

Företag C ”Rekrytera unga 
välutbildade, till 
framtida chefs 
positioner” 
”Kontaktnät”  

Rekryteras 
till 
programmet 
och blir 
därefter 
placerad på 
avdelning 

Närmaste 
chef under 
varje 
praktikperiod. 
Tidigare 
traineer är 
faddrar. 
Förening med 
tidigare 
traineer 

Liten 
inverkan: 
programmet 
är 
välplanerat, 
strukturerat 
och traineen 
följer en 
tydlig plan 

Skriftlig slutlig 
utvärdering. 
Utvärdering 
med 
handledaren 
samt enkät. 
Feedback från 
trainee och 
handledare  

 
Tabell 2. Viktigaste beskrivande faktorerna av traineeprogrammen. 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5. Diskussion 
 

De tre företagen påvisar tydliga skillnader i utformningen av programmet. Företag B 
hade minst struktur och Företag C högst. Företag C hade en genomarbetad beprövad 
plan och utformning av programmet hade en tydlig mall som traineen följer. Detta ger 
traineen liten möjlighet att påverka sin arbetssituation och enligt Knowles är egen 
planering och ansvar en viktig faktor i andragogiken [13]. Redan under de första 
veckorna slussas traineen in i en tydlig mall med början i en strukturerad 
introduktionsperiod och en följande verkstadspraktik, totalt en månad av planerade 
aktiviteter för traineen innan själva praktiken börjar. Dock representerar denna period 
viktig information för traineen om företaget och dess uppbyggnad och kunskapen ges 
till traineen i form av upplevelser. Perioden visar alltså tydliga tecken på 
erfarenhetsbaserad inlärning, vilket är en mycket viktig del i andragogiken [13]. 
Introduktionsperioden hos Företag C är den mest upplevelsebaserade 
introduktionsperioden jämfört med de andra två företagen. 

  

Företag B hade minst struktur i sitt program. Traineen har en 10 månader lång 
praktikperiod med sju seminarier och ett projekt som går parallellt. Traineen är mer 
av en nyanställd som samtidigt genomgår en kurs i rollen som konsult. Vidare har 
programmet otydliga individuella mål för traineen. Det finns ingen uttalad form för 
hur traineens individuella mål med dennes praktik skall formuleras. I utvärderingen 
av programmet får traineen fylla i en enkät och har en utvärdering med chefen som 
varit ansvarig för traineen. Det finns ingen gemensam utvärdering med övriga traineer 
från andra avdelningar inom företaget. Vilket skulle kunna vara en fördel gentemot de 
övriga företagen då Företag B (konsultföretag) skulle kunna dra nytta av de olika 
erfarenheter traineerna får på de skilda avdelningarna då företaget erbjuder flera olika 
typer av tekniktjänster. Kanske genom att ha ett aktivt reflekterande möte mellan 
traineerna där de sätter ord på sina erfarenheter och delar dessa med de traineer från 
andra avdelningar. 

Företag A uppvisar en mycket intressant skillnad i jämförelse med de andra företagen. 
Företag A låter traineen gå informationskurser om företaget för att sedan låta traineen 
bilda sig en egen uppfattning om vad denne skulle vilja göra under sin praktikperiod. 
Sedan utformar traineen tillsammans med sin handledare en plan för programmet och 
sätter upp tydliga individuella mål för varje praktikperiod.  Detta bör öka traineens 
motivation avsevärt då det ger en känsla av att kunna påverka sin situation och ökar 
motivationen i själva arbetet då traineen själv valt den avdelning som denne skall 
arbeta på [1]. Den egna planeringen är som tidigare nämnt en viktig faktor inom 
andragogiken enligt Knowles [13]. Dock skall det tilläggas att Företag A självklart 
endast rekryterar traineer som i framtiden skulle kunna fylla eventuella vakanser. 
Företaget rekryterar alltså bara traineer med tydligt intresse för de delar i företaget där 
det kan antas uppstå vakanser. 

Företag A skiljer sig vidare från Företag B och Företag C vad det gäller den 
”Interactive Level” i Lacosts och Punders modell [1]. Tack vare att traineerna i 
Företag A själva får bestämma vilka uppgifter som traineeprogrammet ska bestå av 
bör integrationen mellan de ”teoretiska kunskaperna” (presenterade vid programmets 
början) och det traineen upplever eller gör i praktiken bli större och uppfylla den 
studerade teorin kring den vuxnes inlärning mer än de andra programmen. 
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”Active level” finns representerat hos alla programmen i form av en aktiv, intensiv 
praktisk erfarenhet, dock ej renodlat. Det vill säga alla programmen har någon typ av 
parallell utbildning. Möjligen uppstår ”Active level” hos Företag A då deras parallella 
utbildningar avtar under programmets gång. Slutligen går ”Reactive level”, det vill 
säga det första steget i Lacosts och Punders modell att återfinna i alla programmen 
[1]. 

Vad det gäller tillfälle till egen reflektion kring det som traineen får uppleva under 
programmet skiljer Företag A sig från de andra två företagen. Trots att det inte finns 
någon formell tid för detta fungerar utvärderingen efter varje period som ett 
reflektionsmoment. Detta bör ge traineen möjlighet att påverka sin situation om denne 
inser att han eller hon vill förändra de uppgifter som ingår i praktiken [13]. 

 

Nedan följer en tabell (Tabell 3) med en jämförelse av hur företagen uppfyller 
antaganden i Knowles teori kring andragogik. Vissa punkter i teorin har uteslutits 
eftersom de uppfylls av alla programmen så som Knowles första antagande ”behovet 
av att lära”. De antaganden som tagits med i jämförelsen är de som innefattar att ta 
egna beslut, erfarenhets baserade inlärning och motivation. Detta eftersom de tre 
programmen uppvisade störst skillnader under dessa antaganden och för att de övriga 
antaganden bör uppstå hos traineen innan denne rekryterats till programmet.  
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Knowles 
steg 

Mått av egen 
påverkan och egna 
beslut (egen 
planering) 

Erfarenhets/upplevelsebaserad 
inlärning 

Motivation 
(i form av 
valmöjlighet) 

Företag 
A 

Hög faktor av ”egen 
planering” i form av 
traineeplanen. Traineen 
sätter tillsammans med 
sin handledare upp mål 
för perioden, efter 
traineen blivit 
presenterad företagets 
avdelningar och möjliga 
praktikplatser.  

Hög faktor av erfarenhetsbaserad 
inlärning, Kort period av kurser 
liknande i början av 
praktikperioden. I övrigt är 
traineeprogrammet en serie 
praktikperioder 

Hög faktor, 
traineen får själv 
välja avdelning och 
har viss inverkan 
på arbetsuppgifter. 
 
Utlandspraktik 

Företag 
B 

Låg faktor, traineen 
liknar en nyanställd och 
har liten inverkan på 
planeringen av 
programmets 
utformning. 

Medel, majoritet av erfarenhets 
baserad inlärning dock mer kurser 
och liknande än företag A. I övrigt 
är traineeprogrammet en 
praktikperiod 

Låg faktor, som 
nämnt liknar 
traineen en 
nyanställd och 
placeras där 
företaget behöver 
arbetskraft och 
utför uppgifter 
därefter. 

Företag 
C 

Medel-Låg faktor, En 
viss egen planering 
ingår i programmet då 
traineerna planerar 
seminarieveckorna, 
dock har programmet i 
stort en mycket tydlig 
struktur och 
genomarbetad plan, 
därmed ges traineen 
liten möjlighet till egen 
planering av arbetet.  

Hög faktor, då seminarieveckorna 
består av det som traineerna 
planerat själv, så som studiebesök 
inom företaget. I övrigt är 
traineeprogrammet en serie 
praktikperioder. 

Låg, programmet 
har en mycket tydlig 
struktur, traineen får 
möjlighet att välja 
egna avdelningar för 
praktikplats förutom 
”hem avdelningen” 
dessa val är dock 
begränsade av mål 
företaget satt upp 
för traineen.  
 
Utlandspraktik 

Tabell 3. Jämförelse av hur företagen uppfyller antaganden i Knowles teori kring 
andragogik 



  19 

6. Slutsats 
 
Syftet med vår studie var att studera utformningen av traineeprogram utifrån ett 
inlärningsperspektiv. Studien har visat följande: 

Utformningen av traineeprogrammet kan variera. Dock har de studerade 
traineeprogrammen visat vissa fundamentala likheter vad det gäller utformning. De är 
alla av liknande längd, storlek i antal traineer och alla programmen har någon typ av 
utbildning som följer genom programmet. Vidare hade alla tre programmen någon typ 
av praktikliknande period. Det vill säga alla programmen visade någon form av 
upplevelsebaserad inlärning. De studerade företagen förmedlade alltså kunskap i 
traineeprogrammen genom att låta traineen få upplevelsebaserade erfarenheter i form 
av praktikperioder på olika avdelningar, studiebesök och verkstadspraktik. Vidare fick 
traineerna gå kurser relevanta för respektive företag, gå på seminarier med interna och 
externa föreläsare samt genomföra reflekterande utvärderingar och ett särskilt företag 
hade även en hög grad av egen planering och påverkan från traineen på dennes 
program. 

Dock finns skillnader i andelen struktur som programmen påvisade. Program C var 
mycket välplanerat och hade mest struktur. De övriga programmen hade mindre 
struktur vad det gäller förutbestämd planering. I Program B liknade traineen mer en 
nyanställd än en praktikant. Detta program gav också traineen liten möjlighet att 
påverka sina arbetsuppgifter och planeringen av programmet. Traineeprogram A gav 
traineen störst möjlighet att påverka dennes tid på företaget, traineen hade här störst 
delaktighet i planeringen av programmet och satte tillsammans med handledaren upp 
mål med varje praktikperiod.  

Enligt de utvalda jämförelsefaktorerna i Knowles teori var det också Traineeprogram 
A som uppfyllde dessa bäst. Enligt teorin bör alltså Företag A ha en fördel gentemot 
de andra företagen då deras sätt att strukturera traineeprogrammet bör främja 
motivationen hos traineerna. Studien har också visat att det inte alltid är struktur och 
form som är viktigast då den vuxne inhämtar ny kunskap utan att individens egna 
aktiva planering, engagemang och motivation är av större betydelse. Vidare är 
erfarenhetsbaserad inlärning en mer effektiv inlärningsmetod än den som erbjuds av 
den traditionella pedagogiken när det gäller den vuxnes inlärning.  

Ett traineeprogram är i sig erfarenhetsbaserat. Dock hade alla programmen en 
utbildning som följde programmet. I studien av dessa utbildningar utmärkte sig 
Företag C på ett positivt sätt. Deras utbildning var mer upplevelsebaserad än de 
övriga företagens och utbildningen bestod av verkstadspraktik, seminarier och 
studiebesök som planerades av traineerna själva. Alltså ingick det i denna parallella 
utbildning ett mått av egen planering då traineerna själva får välja var studiebesöket 
skall vara. Möjligen utvecklas då ”behovet av att veta” enligt Knowles, det vill säga 
”jag (som trainee) skulle vilja veta mer om verksamheten på den avdelning som är i 
nära samarbete med min, därför planerar jag ett studiebesök där”.  Behovet att veta 
som i sin tur ger motivation. Företag A gav också möjlighet till valmöjlighet i den 
parallella utbildningen dock fick traineerna där välja mellan olika kurser. Slutligen 
bör tilläggas att inlärning är mycket individuellt och generella teorier går inte att 
applicera på alla individer.  Kanske är det just därför som den egna planeringen är så 
viktig eftersom varje individ då får en chans att själv utveckla och påverka sin egen 
situation till det som är lämpligast dennes inlärning. 
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 7. Avslutande reflektion 
 

I denna studie har tre svenska företag studerats verkade inom tekniksektorn. Dessa 
faktorer begränsar studien något och gör det svårare att dra några generella slutsatser 
kring traineeprogram i allmänhet. Dock går det att dra slutsatser kring hur väl de 
studerade företagens utformning av traineeprogram överensstämmer med de 
studerade inlärningsteorierna. I vår studie har vi fokuserat på Knowles teori då vi 
ansåg denna teori mest relevant i sammanhanget dock hade det varit intressant att  
utvidga studien ytterligare och analysera programmen utifrån fler inlärningsteorier.  

I studien har endast en representant från företagen intervjuats vilket kan ha gett en 
något ensidig bild av programmet och för att få en mer målande, utvecklad bild av 
programmen hade det varit intressant att göra ytterligare intervjuer med andra 
ansvariga för programmet. Till exempel ytterligare personer från HR avdelningen 
med ansvar för programmet eller traineens handledare.    

Traineeprogrammet har i denna studie studerats utifrån företagets perspektiv. Det vill 
säga företaget har presenterat information kring traineeprogrammet och gett sin 
synvinkel på programmet. Informationen om programmets utformning har sedan 
använts för att analysera hur denna överensstämmer med teorin.  Ett intressant 
komplement till denna studie hade varit att intervjua traineerna, för att få deras syn på 
vad som motiverade dem och vad de lärde sig under programmet. Samt att göra en 
jämförelse av traineens syn på programmet med företagets syn. Skulle dessa 
överensstämma och hur ser traineen på momenten i programmet och vad anser 
traineen om dennes möjlighet till påverkan och valmöjlighet? Skulle traineen 
uppskatta valmöjlighet som teorin hävdar? En ytterligare synvinkel på denna studie 
skulle vara att genomföra en före och en efter studie med traineerna. Det vill säga att 
intervjua traineerna innan, under och efter programmet. Detta för att studera hur 
traineens syn på programmet förändras samt, om möjligt, mäta det som traineen 
upplever och lär sig. Denna studie hade dock en tydlig tidsbegränsning som gjorde att 
denna utvidgning av studien tyvärr ej var möjlig. 
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8. Förslag på förbättringar 
 

Företag A  
Utifrån ett inlärningsperspektiv och framförallt i ljuset av Knowles teori anser vi att 
traineeprogrammet på Företag A är mycket väl anpassad. Tack vare att programmets 
upplägg är väldigt fritt får traineen utrymme till egen planering utifrån det som 
han/hon finner intressant. Vidare anser vi att programmets traineeplan som 
delmoment i programmet är mycket intressant och bidrar starkt till att programmet 
uppfyller Knowles teori. 

 En förbättringspunkt skulle kunna vara att formalisera reflektions tillfällen bland 
traineerna ytterligare. Även om man genomför en utvärderande reflektion utifrån 
”traineeplanen” efter varje praktikperiod, så skulle denna utvärdering kunna utvecklas 
med fokus på hur traineen själv skulle vilja utvecklas det vill säga ”vad har traineen 
lärt sig under perioden” och hur skulle traineen vilja förbättra sig, utvecklas i nästa 
praktikperiod. Alltså en mer fokus på ”lära av sina erfarenheter eller misstag” i 
utvärderingen då detta är en viktig punkt i Knowles teori.  

Slutligen anser vi att Företag A skulle kunna förbättra sin slutliga utvärderingsmetod. 
Detta genom att utveckla ett sätt att få och analysera feedback från både traineerna 
och avdelningscheferna och med hjälp av detta utveckla programmets upplägg bättre 
och snabbare. 

 

 

Företag B 
I ljuset av Knowles teori anser vi att Företag B kan förbättra vissa aspekter i deras 
traineeprogram. 

Den första har med hur mycket påverkan traineerna har över programmets upplägg. 
Genom att låta traineerna välja vilka uppgifter som ska genomföras eller ge traineen 
en känsla av att denne har en påverkan på uppgifterna i programmet kan bättre 
förutsättningar för positiv motivation byggas upp.  

Eventuellt skulle en rekrytering mer riktad till programmet än till en enskild tjänst 
kunna underbygga detta. Detta skulle möjligen även kunna leda till en känsla av att 
”bli utvald” som traineerna på företaget önskade. Vidare skulle denna typ av riktning i 
rekryteringen göra att traineen skiljer sig mer från att vara en ”vanlig nyanställd”. 

Den andra och tredje punkten rör utvärderingen respektive reflektionsmoment. 
Samma rekommendationer som till Företag A gäller här. Utöver detta har företag B 
en fördel i jämförelse med de övriga företagen i form av att företaget har flera olika 
verksamhetsområden. Detta skulle kunna utnyttjas i ett aktivt reflektionsmoment med 
flera traineer från olika verksamhetsområden som delar sina skilda erfarenheter med 
varandra. Då dessa troligen skiljer sig mycket från varandra och traineerna skulle 
kunna få en bredare upplevelse av programmet och en större insikt i hur det är att vara 
trainee inom ett annat verksamhetsområde. Slutligen bör traineernas individuella mål 
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med praktiken förtydligas ytterligare då det inte finns någon rutin för hur traineens 
individuella mål skall formuleras. 

 

 

Företag C 
I ljuset av Knowles teori fann vi en intressant förbättringspunkt för Företag C. 
Företaget har mycket strikta ramar vad det gäller utformning och bättre 
förutsättningar till motivation hos traineerna skulle kunna uppstå om upplägget är mer 
”fritt”. Det vill säga att ge traineen mer frihet att välja de uppgifter som skall ingå i 
programmet. Vi är dock medvetna om att det handlar om ett stort företag och just 
denna aspekt kan vara svårt att implementera, framförallt i ett program som visat stor 
framgång under många år. Vi tycker ändå att denna aspekt kan vara intressant från ett 
inlärningsperspektiv. Vi har observerat att programmet innehåller delar där traineen 
själv planerar vissa moment. Kanske skulle detta engagemang från traineen kunna 
utvecklas ytterligare för att kompensera den yttre strikta ramen som programmet har? 
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Bilaga 1. Intervjumall  
 

 

Inledande övergripande frågor: 

Varför har ert företag ett internship? 

Hur länge har ert företag erbjudit internships? 

Hur många traineer tar ni in? 

Vad vill företaget får ut av programmet/traineerna? 

Vad kostar en trainee företaget? 

Utformning: 

Hur långt är programmet (tid)? 

Hur förbereds traineen inför programmet 

Vilken information får traineen innan programmet börjar? 

Vad förväntar sig företaget att traineen skall kunna innan programmet börjar? 

Har traineen en specifik handledare som följer traineen genom programmet? 

Vad får traineerna göra? 

 Vilka avdelningar jobbar traineen på? 

 Hur länge får traineen stanna på avdelningen? 

 Vilka arbetsuppgifter har traineen där? 

 Varför får traineen göra dessa uppgifter? 

 Hur får traineen applicera sina teoretiska kunskaper i praktiken? 

  Från företags utbildning eller högskoleutbildning 

 Hur stort eget ansvar får traineen ta i slutet av programmet? 

 Hur ter sig detta ansvar? 

Vad vill företaget att traineen skall kunna vid programmets slut? 

Hur motiverar ni programmets utformning? 

 Hur har företaget kommit fram till att detta är det bästa sättet att utforma ett 
internship? 

 Följer programmet en särskild plan teori?  
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Uppföljning: 

Har ni någon uppföljning, utvärdering mad traineen? 

Hur många erbjuds anställning? 

Hur länge stannar de? 

 Om utvärdering finns 

 Hur använder ni informationen från utvärderingen för att förbättra 
programmet? 

 Frågar ni traineen om deras syn på programmets utformning? 

 


