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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att uppnå ökad förståelse för skillnader och likheter mellan 

en organisations och dess traineers förväntningar i förhållande till organisationens 

traineeprogram. Studien genomförs i samarbete med en kunskapsintensiv 

industriorganisation och är avgränsad till att studera organisationens nuvarande 

traineeprogram. Tre teman där skillnader och likheter mellan organisationens och 

traineernas syn utgör studiens frågeställningar; trainee och traineeprogram, 

humankapital samt nätverk och sociala relationer. Frågeställningarna knyter an till tre 

teoretiska utgångspunkter. Nyinstitutionell teori och humankapitalteori, två teorier som 

betraktar rationalitet på olika sätt, därtill är forskning om nätverk och sociala relationer 

av relevans för studien. Studien har en kvalitativ ansats och huvudsaklig 

datainsamlingsmetod är intervjuer. Vidare utgör interna dokument och information från 

organisationens hemsida empiriskt material som tillförs i den tematiska 

analysprocessen. I studiens resultat framkommer att organisationen och dess traineer har 

liknande förväntningar på vad traineeprogrammet medför. Likheterna överensstämmer 

gällande traineeprogrammets attraktionskraft och att deltagande i traineeprogram ger 

mer än vad en vanlig anställning ger, traineerna får en exponering inom organisationen 

och möjligheter att tillgodogöra sig kunskap av både generell och specifik karaktär. 

Resultatet visar dock att det finns skillnader i förväntningar gällande produktivitet och 

kontaktmöjligheter. Traineeprogrammet kan med hjälp av nyinstitutionell teori betraktas 

som en trend, ett framgångsrecept och en legitimitetsskapande aktivitet som anammas 

av både organisationen och traineerna som vill bli framtida ledare. Att genomföra och 

delta i traineeprogrammet kan utifrån humankapitalteori betraktas som en investering 

som både organisationen och traineerna gör. Därtill är humankapitalet inte oberoende av 

det sociala kapitalet. De kontakter traineerna knyter kan vara viktiga för deras framtida 

möjligheter inom organisationen. Studiens syfte har uppnåtts och den sammantagna 

bilden visar att oavsett rationalitet i genomförandet av och deltagandet i 

traineeprogrammet så betraktas det som meriterande på arbetsmarknaden.  
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Inledning 

Att rekrytera rätt medarbetare och behålla dem är en utmaning som HR-avdelningar på såväl 

små som stora organisationer återkommande ställs inför. En vanlig förekommande strategi 

som organisationer använder sig av för att attrahera unga talanger är traineeprogram. Till 

traineeprogrammens budskap hör vanligtvis löften om accelererad karriärutveckling och en 

ledande position inom företagens toppskikt. Användningen av begreppet trainee och 

traineeprogram tycks därtill förekomma i allt fler sammanhang med varierande innebörd. 

Trots traineeprogrammens popularitet har ämnet visat sig vara tämligen sociologiskt 

outforskat. Klassikern The Organization Man från 1956, är en av fåtalet studier som 

behandlar traineeprogram (Whyte, 2002). Ett annat forskningsbidrag är doktorsavhandlingen 

Management Trainee – möten med förhinder som beskriver sekundär socialisation och 

kulturöverföring vid traineers inträde i en organisation (Porsfelt, 2001). Trots en allt mer 

utbredd användning av begreppet trainee och traineeprogram utgör traineeprogrammens 

huvudsakliga målgrupp unga driftiga akademiker med karriär i sikte. Löftet om en accelererad 

karriärutveckling kan tänkas ha annan innebörd för organisationen som erbjuder och 

rekryterar till ett traineeprogram än för traineerna som deltar. Utgångspunkt för denna studie 

är att det kan finnas en diskrepans i förväntningarna gällande vad traineeprogram och löftet 

om karriär därefter innebär. Därför vill vi studera förväntningarna närmare. Studien 

genomförs i samarbete med en kunskapsintensiv industriorganisation som för första gången 

har implementerat ett koncernövergripande traineeprogram. Humankapitalteori och 

nyinstitutionell teori, två teorier som betraktar rationalitet på olika sätt, är studiens teoretiska 

utgångspunkter. Därtill har det empiriska materialet visat att nätverk och sociala relationer är 

av betydelse för studien.  

Syfte 

Övergripande syfte i denna studie är att uppnå ökad förståelse för skillnader och likheter 

mellan en organisations och dess traineers förväntningar i förhållande till organisationens 

traineeprogram.   
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Frågeställningar och avgränsningar  

Studien genomförs i samarbete med en kunskapsintensiv industriorganisation. I dialog med 

organisationens traineeansvariga formulerades tre teman av intresse i relation till studiens 

syfte som knyts till tre teoretiska utgångspunkter. Följande tre teman har formulerats: 

 Trainee och traineeprogram  

Hur kan skillnader och likheter mellan organisationens och traineernas syn på rollen 

som trainee och på traineeprogrammet förstås utifrån nyinstitutionell teori? 

 Humankapital 

Hur kan skillnader och likheter mellan organisationens och traineernas syn på 

traineeprogrammet förstås utifrån humankapitalteori? 

 Nätverk och sociala relationer 

Hur kan skillnader och likheter mellan organisationens och traineernas syn på nätverk 

och sociala relationer inom ramen för traineeprogrammet förstås utifrån forskning om 

nätverk och sociala relationer? 

Studien har avgränsats genom ovan definierade teman för att vara intressant för det 

sociologiska kunskapsfältet och för den studerade organisationen. Då studiens syfte är att 

undersöka både arbetsgivar- och arbetstagarperspektivets förväntningar på traineeprogram har 

studien avgränsats till att endast genomföras på ett företag. Med arbetsgivare avser vi 

organisationen som i studien representeras av de två traineeansvariga. Med arbetstagare avser 

vi de traineer som är anställda av organisationen och deltar i traineeprogrammet. Studien är 

avgränsad till att enbart studera organisationens nuvarande traineeprogram, eftersom 

organisationens tidigare traineeprogram var av lokal karaktär med ingenjörsinriktning. Vidare 

är studien avgränsad till att enbart studera organisationens traineeprogram och inga andra 

processer inom talent management eller dylikt studeras.  

Disposition 

Inledningsvis redovisas teori och tidigare forskning av relevans för studien. Därefter beskriver 

ett metodavsnitt tillträde till forskningsfältet, metodologisk ansats och datainsamling. I 

avsnittet redovisas de val som gjorts och hur analysprocessen genomförts. Metodavsnittet 

avslutas med metodologiska ställningstaganden som behandlar validitet, etik, förförståelse 

och den egna forskarrollen. Nästa avsnitt behandlar studiens resultat och analys som inleds 
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med en beskrivning av organisationen, traineerna och traineeprogrammet. Därefter redovisas 

resultatet tematiskt utifrån studiens tre teman. Under varje tema görs en teoretisk analys där 

beskrivningen av organisationen, traineerna och traineeprogrammet vävs in. Diskussionen är 

studiens sista avsnitt och där besvaras studiens syfte och frågeställningar, därtill innefattar 

diskussionen en kritisk reflektion och förslag på framtida forskning inom området. 

Teori och tidigare forskning 

Omfattande litteratursökningar efter forskning om traineeprogram har genomförts. 

Sökningarna har visat, förutom ett fåtal studier, att det inte tycks finnas någon tydlig 

forskningstradition inriktad mot just traineeprogram varken internationellt eller i Sverige. För 

att tillföra något nytt till forskningsområdet avser denna studie därför inte att replikera någon 

av de tidigare genomförda studierna. I stället tas utgångspunkt i andra teorier. Den ena teorin, 

humankapitalteori, belyser rationalitet och rationellt handlande för att generera bästa möjliga 

utfall. Den andra teorin, nyinstitutionell teori, belyser myten om rationalitet som leder till 

konformitet och legitimitet. Således belyser teorierna olika sätt att tänka kring rationellt 

handlande som i denna studie relateras till organisationen, traineerna och traineeprogrammet. 

Ytterligare en teoretisk utgångspunkt som tillkommit i mötet med forskningsfältet är nätverk 

och sociala relationer, eftersom empirin visat att det är av betydelse för den studerade 

organisationens traineeprogram.  

Trainee och traineeprogram 

En definition av begreppet trainee, som är applicerbar i relation till denna studies syfte, är en 

nyutexaminerad akademiker som blivit anställd av en organisation för att genomgå en 

företagsintern utbildning (www.ne.se). Traineeprogram omfattar utbildning om företaget och 

dess verksamhet som varvas med praktikperioder på olika avdelningar vilket sammantaget 

förväntas leda fram till en såväl teoretisk som praktisk förståelse för organisationen, det vill 

säga dess verksamhet, struktur och tillhörande processer (www.traineeguiden.se, A). Genom 

möten med befattningshavare i olika positioner förväntas traineeprogram ge traineer 

möjligheter att knyta kontakter och därigenom skapa ett nätverk inom organisationen (ibid). 

Historiskt sett har användningen av traineeprogram associerats med stora och internationella 
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företag, hos vilka traineeprogram utgör en rekryteringskanal till framtida chefsbefattningar 

(www.ne.se). Traineeprogram har på senare år ökat i popularitet och används inom såväl 

offentlig som privat sektor (www.traineeguiden.se, A). Från att ha varit starkt inriktat på 

ingenjörer vänder sig traineeprogram idag till allt fler utbildningsinriktningar. Organisationers 

utformning av traineeprogram varierar och mot den bakgrunden tog Traineeguiden 

tillsammans med intresseorganisationerna Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer under år 

2006 fram ett certifikat för traineeprogram (www.traineeguiden.se, B). För certifiering ska 

fem punkter uppfyllas; traineen ska bli tillsvidareanställd, lönen ska motsvara en vanlig 

ingångslön, det ska finnas ett schema för hela perioden, traineen ska under hela 

traineeprogrammet ha en handledare och traineeprogrammets längd ska vara mellan nio och 

trettio månader. Efter traineeprogrammet ska traineen erbjudas relevanta arbetsuppgifter. 

Certifieringen är frivillig, kostnadsfri och regleras av organisationerna själva (ibid).  

Kärt barn har många namn och vanliga benämningar på traineeprogram är; ”Young 

Professionals Programme” (www.oecd.org), ”Management Trainee Programme” 

(www.unilever.com), ”Graduate Programme” (www.eon.se), ”Traineeship Programme” 

(www.eu.eu) och ”Påläggskalv” (www.kinnevik.se). Gemensamt är att de söker Young 

Professionals, det vill säga unga personer i början av karriären med stark akademisk 

bakgrund, gärna internationell erfarenhet, språkkunskaper, stark analytisk förmåga och höga 

ambitioner att bli framtida chefer. Genomslagskraften av begreppet trainee tycks därtill spilla 

över till andra områden och verksamheter. Exempelvis i projekt för att få ut arbetslösa 

ungdomar på arbetsmarknaden (www.skelleftea.se). Utspel av liknande karaktär gjorde 

Miljöpartiet och Socialdemokraterna i sina skuggbudgetar under våren 2012 (www.mp.se; 

www.socialdemokraterna.se). Att vara trainee likställs även ibland med det som inryms i 

begreppet lärling (Granberg, 2011). Men fortsättningsvis när begreppet trainee och 

traineeprogram används i denna studie är det dock den tidigare beskrivningen som associeras 

med Young Professionals som åsyftas.  

Forskning om traineeprogram 

En klassiker inom organisationsforskning är The organization man, som bland annat 

innefattar en studie av två Management traineeprogram (Whyte, 2002). Studien var inspirerad 

av den ökade graden av organisering i 1950-talets amerikanska samhälle och belyser hur 

anställda stöps och formas in i organisationen där de arbetar, till att bli det Whyte (2002) 

kallar ”the organization man”. Studien genomfördes på Ford och General Electric och 
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identifierade en ny typ av inskolning, där unga män anställs och utbildas för att utvecklas till 

chefer och ledare till skillnad från tidigare inskolning då specialisering inom yrkeskunskaper 

oftast var syftet. Alla traineer indoktrinerades med löften om ledande positioner men enbart 

en bråkdel av dem skulle komma att bli professionella chefer (ibid). Det är viktigt att se 

Whytes forskningsbidrag som en produkt av en kontext i en annan tid, 1950-talets 

amerikanska produktionsindustri. Relevansen av hans forskning för vår studie är att löftet om 

ett framtida ledarskap tycks prägla traineeprogram även i dag.  

Ett svenskt forskningsbidrag om traineeprogram är doktorsavhandlingen Management 

Trainee – möten med förhinder (Porsfelt, 2001). Porsfelt (2001) konstaterar i sin inledande 

litteraturgenomgång att fältet är relativt outforskat, både internationellt och i Sverige. Hans 

bidrag till forskningsfältet är en etnografisk studie av ett traineeprogram på ett svenskt 

distributionsföretag. Studien som är teoretiskt influerad av bland annat Berger och Luckmann, 

Foucault och Goffman problematiserar kulturkrockar som uppstår mellan de högutbildade 

traineerna och arbetarna då organisationen genomsyras av en stark arbetartradition. 

Innebörden av denna kontrast bland arbetstagarna sätts i relation till kulturöverföring i 

sekundära socialisationsprocesser och resultatet visar hur kultur överförs, internaliseras och 

externaliseras genom deltagande i traineeprogrammet (ibid). I relation till vår studie är hans 

mest intressanta bidrag det avslutande diskussionskapitlet. Där resonerar Porsfelt (2001) om 

traineeprogram som trend och språngbräda för framtida karriär och att somliga arbetstagare är 

obenägna att stanna länge hos en och samma arbetsgivare. En obenägenhet som enligt Porsfelt 

(2001) tycks vara störst hos de karriärlystna akademiker som utgör primär 

rekryteringskategori till traineeprogram. Han diskuterar trenden om ledarskap som en 

framväxande profession, att chef numera kan betraktas som ett professionellt yrke oberoende 

av specialistkunskaper eller organisation (ibid). Porsfelts (2001) diskussion kan även relateras 

till Whytes (2002) resonemang om att traineeprogram tycks gå mot att utgöra en 

chefsutbildning.  

Humankapital 

Investeringar  

Teorier och forskning om humankapital explicitgjordes under mitten av 1900-talet och ämnet 

var då mycket kontroversiellt (Mincer, 1958; Schultz, 1961). Schultz (1961) definierade att 

kostnader förenade med att genomgå högre utbildning, främja den egna hälsan och kostnader 
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behäftade med att flytta för bättre möjligheter på arbetsmarknaden är investeringar människor 

gör i sig själva, i sitt humankapital, vilket ur ett samhällsperspektiv tidigare betraktats som 

konsumtion. Dessa investeringar gör individer för att öka sina möjligheter till avkastning som 

i förlängningen kan ge möjligheter till att öka den egna välfärden (ibid).  

Humankapital kan relateras till både mikro- och makronivå, från enskilda individer till såväl 

små som stora organisationer och övergripande samhällsstrukturer. Humankapital är idag 

vedertaget både som teori och begrepp. En av de nutida största förespråkarna för 

humankapitalteori är Becker (1975) som argumenterar för teorins användbarhet och relevans, 

inte enbart i ekonomiska sammanhang utan även i stor utsträckning gällande samhälleliga 

aspekter och att teorin är viktig för sociologin. Denna studie är inspirerad av Beckers (1975) 

begreppsdefinition av humankapital, som innebär att individer är rationellt handlande aktörer 

som gör rationella val gällande investering i utbildning, hälsa och familj, baserade på vilken 

nytta valen medför. Genom att väga för- och nackdelar väljer aktören den investering som 

genererar bästa möjliga utfall. Fördelarna kan inkludera ickemonetära förtjänster och bättre 

möjligheter på arbetsmarknaden. Nackdelarna är vanligen behäftade med tid som spenderas 

för att uppnå fördelarna, exempelvis inkomstbortfall som uppstår genom att välja att utbilda 

sig. Investeringarna ger individen potential att utveckla sig själv, det vill säga att förädla sitt 

humankapital (ibid). Becker (1993) menar att det i humankapitalteori bör inkluderas faktorer 

som berör negativa aktiviteter som individen befattar sig med såsom rökning och brottslighet. 

Negativa aktiviteter kommer inte att inkluderas i användningen av humankapitalteori i denna 

studie, eftersom studiens syfte inte är att undersöka traineernas eventuella negativa aktiviteter.  

Marxistiskt influerade forskare brukar kritisera humankapitalteori med argumentet att 

innebörden av klass och klasskonflikt mellan kapital och arbetare negligeras (Bowles & 

Gintis, 1975). En kritik mot Beckers humankapitalteori kommer från nätverksteoretikern 

Granovetter (1985) som menar att Becker reducerar människor till undersocialiserade 

rollfigurer i en struktur och att innebörden av sociala relationer och hur de påverkar 

människor inte finns representerade. Becker har även kritiserats för sitt antagande om att 

människor alltid kan göra rationella val, en befogad kritik om man får tro Becker (1993) själv, 

då han i senare publikationer medgivit att han tidigare antagit för mycket rationalitet i teorin. 

Generella och specifika kunskaper 

Som beskrivits kan humankapitalteori sättas i relation till både individer och organisationer. 

Organisationers investeringar kan betraktas som investeringar för att utveckla potentialen av 
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humankapitalet, det vill säga medarbetarnas kunskaper, och på så sätt öka produktiviteten och 

avkastningen (Becker, 1975). Becker (1975) för därtill fram att organisationer riskerar att 

deras investeringar går förlorande om medarbetarna lämnar organisationen. I resonemanget 

gör han en distinktion mellan generella och specifika kunskaper och att användbarheten och 

värdet av kunskaperna skiljer sig åt både för organisationen och för medarbetarna. 

Antaganden görs att individens förvärvande av företagsspecifik kunskap, vilken enbart är 

tillämpbar inom organisationen, minskar individens vilja att byta jobb. Företagsspecifik 

kunskap kan inte direkt transfereras till arbete utanför organisationen och därför heller inte ge 

avkastning till individen eller andra organisationer där individen tar anställning, till skillnad 

från generell kunskap som individen kan omsätta och få avkastning på i annat arbete utanför 

organisationen. Organisationers investeringar i generella kunskaper går således förlorade om 

medarbetare lämnar. Därtill kan det leda till att produktiviteten ökar hos konkurrerande 

organisationer som medarbetarna söker sig till. Det är dock svårt att göra en exakt åtskillnad 

mellan vad som betraktas som investeringar i specifika respektive generella kunskaper (ibid). 

Becker (1975) menar därför att så länge den investerande organisationen har mer nytta av de 

utvecklade kunskaperna än vad andra organisationer kan ha, ska kunskaperna betraktas som 

specifika. Ett annat resonemang Becker (1975) för är att organisationer lägger både tid och 

arbete på rekrytering och introduktion av nya medarbetare. Introduktionsprocessen är viktig 

eftersom organisationen inte fullt ut känner till de nya medarbetarnas potential och processen 

innefattar vanligen utbildning i specifika kunskaper om organisationen. Därför ska både 

rekryterings- och introduktionsprocessen av nya medarbetare, såsom arbetsrotation på 

avdelningarna, tester och andra situationer där medarbetarna utmanas, betraktas som 

investeringar i specifika kunskaper istället för som produktionsbortfall. Organisationen kan 

genom introduktionsprocessen dessutom utveckla kunskap om hur de på bästa möjliga sätt 

kan dra nytta av medarbetarnas humankapital (ibid).  

En tredje form av kunskap inom humankapitalteori, uppgiftsspecifik kunskap, har framförts 

på senare tid (Gathmann & Schönberg, 2010). Uppgiftsspecifik kunskap är enbart knuten till 

det individer lär sig i sina arbetsuppgifter. I likhet med generella kunskaper kan individer 

omsätta uppgiftsspecifika kunskaper på andra arbetsplatser men endast om där finns 

arbetsuppgifter av likartad karaktär. De låter förstå att deras forskning på den tyska 

arbetsmarknaden, som bygger på tvärsnittsdata insamlad under flera decennier, visar att 

individer med hög grad av uppgiftsspecifika kunskaper är mindre benägna att söka sig till 



 

 8 

andra arbetssektorer med andra former av arbetsuppgifter. De resonerar om att det kan bero på 

individers möjligheter till avkastning på sitt uppgiftsspecifika humankapital (ibid).  

Med utgångspunkt i Beckers humankapitalteori har analyser av kvantitativa data från den 

svenska arbetsmarknaden gällande bland annat personalutbildning, löneutveckling och 

anställningstider visat att företagsspecifik kompetens i genomsnitt leder till längre 

anställningstider (Björklund & Regnér, 1993). Slutsatser är att företagsintern utbildning är av 

godo både för arbetsgivare och för arbetstagare då det i genomsnitt leder till längre 

anställningstider, bättre löneutveckling och möjligheter till avancemang samt att lång 

upplärningstid i genomsnitt leder till att arbetstagare stannar längre på samma arbetsplats än 

vad arbetstagare med kort upplärningstid gör. Forskarna låter förstå att deras resultat visar att 

arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden med arbetsuppgifter som kräver hög grad av 

företagsspecifika kunskaper lyckats skapa attraktiva långsiktiga anställningsrelationer (ibid). 

Björklund och Regnér (1993) menar således att deras resultat stödjer teorin om humankapital.  

Traineeprogram kommer i denna studie betraktas som en investering i utbildning som har 

potential att höja humankapitalet. Humankapitalteori kommer att användas ur två synvinklar. 

Dels i relation till organisationens val att investera i traineeprogrammet och de förväntningar 

som organisationen har på vad traineeprogrammet kan komma att medföra. Men även i 

relation till traineernas val att söka sig till organisationens traineeprogram och de 

förväntningar som traineerna har på vad traineeprogrammet kan komma att medföra.  

Nätverk och sociala relationer 

Forskning om nätverk och sociala relationer 

Humankapital kan sättas i relation till socialt kapital. Socialt kapital existerar i strukturer av 

relationer mellan individer (Coleman, 1988; Granovetter, 1973). Detta har även inspirerat 

Lins (2000) definition av socialt kapital; summan av alla resurser en individ kan mobilisera i 

sina sociala relationer. Lin (2000) betonar att individer är beroende av sina kontakter och 

därmed inte själva förfogar över resurserna, resurserna finns i relationerna. Coleman (1988) 

uttrycker att individers humankapital inte är oberoende av deras sociala kapital och betonar 

därmed det sociala kapitalets betydelse för individers möjlighet till information, handling och 

därigenom avkastning på humankapitalet. Lins (2000) forskning visar att individer gynnas av 

att knyta kontakter med andra vars sociala relationer är mer resursstarka än vad de egna 

relationerna är. Med resursstark menas en individ i en bra social position med många 
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kontakter som har potential att ge möjligheter till avkastning. Genom att etablera kontakt med 

resursstarka grupper kan individer få tillgång till information som de annars inte skulle känna 

till och får därigenom möjlighet till inflytande (ibid). Ett centralt antagande inom 

nätverksteori handlar om reciprocitet, att sociala relationer bygger på ömsesidighet. Analyser 

av individers handlingar bör inkludera att handlingarna är inbäddade i konkreta pågående 

system av sociala relationer (Granovetter, 1985). Enligt Granovetter (1973) är nätverk kanaler 

av informationsflöden och han framför betydelsen av svaga och starka länkar till andra 

människor, länkar som kan bidra till helt olika utfall i våra liv. Starka länkar har vi till våra 

närstående och svaga länkar till ytligt bekanta, som tidigare studiekamrater och kollegor. 

Hans poäng är att de svaga länkarna är inbäddade i andra sociala strukturer som ger unika 

kontaktmöjligheter och mångsidiga informationsflöden och att svaga länkar i högre grad än 

starka länkar leder till möjligheter på arbetsmarknaden (ibid). 

Betydelsen av dessa forskningsresultat kan sättas i relation till traineeprogrammet. Utöver att 

tillägna sig praktisk och teoretisk förståelse för organisationens verksamhet förväntas 

traineerna aktivt knyta kontakter och skapa relationer med betydelsefulla personer i 

organisationen. Nätverksteori kan appliceras på många olika företeelser men i denna studie är 

nätverksteori avgränsad till att appliceras i relation till organisationens och traineernas syn på 

nätverk och sociala relationer inom ramen för organisationens traineeprogram.  

Nyinstitutionell teori 

Rationaliserade myter och legitimitet 

Ett annat sätt att förstå traineeprogram och dess popularitet är utifrån legitimitetsskapande 

aspekter och vad som inom nyinstitutionell teori benämns som rationaliserade myter. Meyer 

och Rowan (1977) problematiserade kring tankegångar om att organisationers rationalitet 

ansågs vara sprunget ur byråkratiska strukturer uppsatta för effektiv koordinering och kontroll 

mot uppsatta mål. Men då företag och organisationer inte är slutna system, utan öppna för sin 

omgivning, påverkas de av vad som sker i omgivningen. Forskarna förde därför fram ett annat 

betraktelsesätt kring rationalitet. De menade att rationalitet kan ses som en myt uppkommen 

av institutionella normer och samhällsstrukturer. Rationaliserade myter är kopplade till 

legitimitet. För att vinna förtroende på marknaden och därigenom legitimitet, anpassar 

organisationer sig till förekommande institutionaliserade normer och förhållanden (ibid). 

Enligt Meyer och Rowan (1977)  är det för organisationer, oberoende av produktivitet och 
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effektivitet, en framgångs- och överlevnadsfaktor att anpassa sina formella strukturer till de 

normgivande rationella myter som florerar för att erhålla legitimitet.  

Isomorfism 

Ett annat begrepp inom nyinstitutionell teori av relevans för denna studie är isomorfism. 

Isomorfismens övergripande innebörd är att homogenisering och konformitet sker inom en 

marknads organisatoriska fält, det vill säga på den marknad en organisation verkar och 

konkurrerar (DiMaggio & Powell, 1983). Isomorfism antas uppträda i flera skepnader och 

dessa är tvingande, normativ och mimetisk isomorfism. Tvingande isomorfism innebär att 

aktörer inom en marknads organisatoriska fält använder regler, standarder och maktstrukturer 

som andra aktörer inom samma fält tvångsmässigt anpassar sig till för att kunna konkurrera. 

Normativ isomorfism kan uppträda som ett resultat av en likriktning inom professioner, 

genom att formell högre utbildning och legitimering inom specifika yrken breder ut sig på en 

marknads organisatoriska fält. Om många personer som arbetar inom samma fält har liknande 

utbildningsbakgrund har dessa personer ofta likformiga normsystem. Professionella nätverk 

och professionellas rörelse på arbetsmarknaden mellan organisationer skapar normerande 

effekter inom det organisatoriska fältet. Mimetisk isomorfism uppträder när osäkerhet råder 

och innebär att aktörer inom ett organisatoriskt fält härmar andra aktörer som uppfattas vara 

legitima och framgångsrika (ibid).  

Nyinstitutionell teori och betydelsen av isomorfism kan sättas i relation till att traineeprogram 

är en etablerad strategi som organisationer använder för att attrahera unga talanger, så kallade 

Young Professionals, som vill göra karriär. I denna studie relateras begreppet trainee och 

traineeprogram till rationaliserade myter och legitimitet som vidare kopplas till både 

organisationens och traineernas syn på traineeprogrammet. 

Avslutande teoretisk diskussion 

Begreppet trainee och traineeprogram tycks användas alltmer omfångsrikt. De teorier och den 

forskning vi presenterat och diskuterat belyser rationalitet ur olika synvinklar. 

Humankapitalteori belyser rationellt handlade utifrån nytta och avkastning med produktivitet 

som mål, nyinstitutionell teori för fram rationalitet som en myt sprungen ur omgivningens 

normer och institutionella föreställningar och som en överlevnadsfaktor oavsett produktivitet 

och effektivitet. Därtill har forskning om nätverk och sociala relationer visat sig vara av 

relevans i studien. De teoretiska utgångspunkterna har förtydligat och fokuserat studiens 
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riktning, vilket har lett vidare mot tankegångar och frågor kring betydelsen av traineeprogram, 

investeringar samt sociala kontakters relevans. Är traineerna Young Professionals och är de 

genom sitt deltagande i traineeprogrammet kandidater till framtida ledande befattningar? 

Bygger begreppet trainee och traineeprogrammet på myter om karriär och framtida ledarskap 

sprunget ur deras attraktionskraft? Är traineeprogrammet legitimitetsskapande eller är det ett 

rationellt val för att lägga grund för framtida produktivitet och chefsförsörjning inom 

organisationen? I vilken utsträckning förväntar sig organisationen och traineerna att deras 

investeringar i generella, specifika och uppgiftsspecifika kunskaper ska ge avkastning? 

Påverkar de olika kunskapernas karaktär huruvida traineerna stannar kvar eller väljer att söka 

avkastning på annat håll? I vilken utsträckning förväntas traineeprogrammet leda till att 

kontakter knyts? Även om teorierna vid en första anblick kan sägas stå långt ifrån varandra 

finns det gemensamma beröringspunkter, oavsett grad av rationalitet och vad rationaliteten 

antas vara grundad i kan man tänka sig att traineeprogram är en strategi. Teorierna 

kompletterar varandra i denna studie och möjliggör att skillnader och likheter i förväntning på 

traineeprogrammet kan åskådliggöras i ett samlat grepp. 

Metod 

Tillträde till forskningsfältet 

På den studerade organisationens hemsida fann vi att ett nytt traineeprogram skulle starta 

våren 2012. Vi kontaktade organisationens kontaktperson för traineeprogrammet och 

presenterade i en uppsatsförfrågan vårt intresse för organisationens traineeprogram samt ett 

övergripande studiesyfte. Organisationen antog vår förfrågan och en dialog fördes med en av 

de båda traineeansvariga om intressanta teman i relation till studiens syfte. Genom dialogen 

fick vi även klart för oss att de teoretiska utgångspunkterna var relevanta. 

Metodologisk ansats och datainsamling 

Kvalitativ ansats är lämplig när syftet är att uppnå förståelse (Langemar, 2008). Eftersom 

studien syftade till att uppnå en ökad förståelse för skillnader och likheter mellan en 

organisations och dess traineers förväntningar i förhållande till organisationens 
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traineeprogram valde vi att genomföra en kvalitativ studie. Med förståelse som utgångspunkt 

var kvalitativ metod således att föredra framför kvantitativ metod som används i mer 

förklarande syften. Ytterligare ett skäl till att den kvalitativa ansatsen betraktades som mest 

lämplig för genomförandet av studien var att syftet ej hade generaliserande avsikter. Studien 

gjorde heller inte anspråk på generell representativitet, då en kvantitativ ansats kan vara att 

föredra enligt Langemar (2008). Som inledningsvis har nämnts är studien avgränsad till att 

studera endast ett traineeprogram i en organisation, därför genomförde vi den som en 

fallstudie. Enligt Creswell (2007) innebär en fallstudie att ett avgränsat fall med fokus på ett 

problem i en specifik kontext studeras, därtill gör fallstudier vanligen inte anspråk på att 

beskriva en sammanhängande helhet. Vidare betraktades fallstudiemetodiken som lämplig då 

vi kunde använda en kombination av datainsamlingsmetoder för att undersöka och synliggöra 

fallets skillnader och likheter. Vi valde intervjuer som huvudsaklig datainsamlingsmetod då 

det lämpade sig väl för att studera de förväntningar som fanns. Intervjuerna genomfördes vid 

tre tillfällen och spelades in. Enligt Aspers (2011) är inspelning av intervjuer lämpligt för att 

information inte ska förbises och att fokus under intervjuerna inte behöver vara på att 

anteckna. För att få detaljrikedom kompletterades intervjuerna med annat empiriskt material, 

såsom interna dokument om traineeprogrammet och information från företagets hemsida.  

Intervjupersoner och intervjuguide 

Intervjupersonerna valdes ut strategiskt för att vara relevanta för studiens syfte. Därför valde 

vi att intervjua två centrala aktörer inom organisationens traineeprogram. De traineeansvariga 

intervjuades om organisationens förväntningar och sex traineer intervjuades om sina 

förväntningar. Denna strategiska urvalsmetod är lämplig när antalet tillgängliga 

intervjupersoner är begränsat (Langemar, 2008). Valet att låta de två traineeansvariga 

representera organisationens förväntningar gjordes på principen om centralitet, som enligt 

Esaiasson et al (2007) innebär att centralt placerade källor används som informanter. Med 

lång arbetserfarenhet inom organisationen och kunskap om organisationens verksamhet, 

strukturer och processer så betraktades de traineeansvariga således som centralt placerade 

källor. Intervjun med de båda traineeansvariga var studiens första intervju, vi genomförde den 

tillsammans på ett av organisationens kontor. Intervjun var drygt två timmar lång och 

genomfördes som ett samtal, öppet och ostrukturerat utifrån de tre teman av intresse i relation 

till studiens syfte och teoretiska utgångspunkter. Samtalet utmynnade i hur studien ytterligare 

skulle utformas i förhållande till syftet. Intervjuguiden som användes vid intervjuerna med 

traineerna var semistrukturerad, det vill säga med frågor av öppen karaktär och med utrymme 
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för uppföljningsfrågor (Aspers, 2011). Intervjuguiden hade utformats utifrån de tre teman som 

formulerats som relevanta i relation till teori och traineeprogrammets utformning. 

Intervjuguiden baserades även på studiens inledande öppna intervju med de båda 

traineeansvariga med anledning av att de för studien betraktades som nyckelinformanter som 

bidrog med bakgrundsinformation om organisationens interna målsättning. 

Bakgrundsinformationen var nödvändig för studiens fortsatta genomförande. Vi är medvetna 

om att valet att låta organisationens syn rikta intervjuguidens utformning kan betraktas som 

problematiskt men vi uppfattade inga dolda avsikter i samtalet med de traineeansvariga. 

Vidare genomfördes denna studie i samarbete med organisationen och vi gjorde därför 

bedömningen att inte betrakta detta som ett problem. 

Intervjuerna med traineerna tog ungefär en timme vardera att genomföra. Vi intervjuade tre 

traineer var, intervjuerna genomfördes en och en enskilt i lugn miljö på ett av organisationens 

kontor. Huvudskälet till att antalet intervjuer med traineerna begränsades till sex stycken var 

att inte göra för stort anspråk på traineernas tid då de hade ett fullspäckat schema. Alla sexton 

traineer som deltog i traineeprogrammet, varav sju traineer var kvinnor och nio traineer var 

män, tillfrågades om att delta i studien. De tillfrågades i ett mail som de traineeansvariga 

skickade till samtliga traineer. Traineerna fick sedan själva anmäla sitt intresse för deltagande, 

sex av dem meddelade att de ville ställa upp i studien och de andra tio svarade inte på vår 

förfrågan. De traineeansvarigas delaktighet i att traineerna tillfrågades om att delta i studien 

var nödvändig för att etablera legitim kontakt med samtliga traineer. Att förfrågan passerade 

via de traineeansvariga skulle kunna ha varit ett problem om de intervjuade traineerna hade 

valts ut av dem. Men då samtliga traineer blev tillfrågade om att delta och själva fick ta 

ställning till sitt deltagande betraktades det inte som ett problem. Vi upplevde alla de 

intervjuade traineerna som bekväma i intervjusituationen och ingen av dem tvekade på att 

svara på de frågor vi ställde. För att uppnå maximal variation gällande nyckelfaktorer som 

skulle kunna belysa fallet rekommenderas att söka intervjupersoner med varierande bakgrund 

och egenskaper (Creswell, 2007). De sex traineer som besvarade vår förfrågan om att delta 

var fyra män och två kvinnor, de hade olika utbildningsbakgrund, varierande 

arbetslivserfarenhet och de arbetade i olika befattningar på olika affärsområden på tre av 

organisationens verksamhetsorter. Att uttala grad av mättnad i kvalitativa sammanhang kan 

vara problematiskt men däremot kan en god variation sägas ha uppnåtts i studien. 
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Analysprocessen 

Utifrån studiens tre identifierade teman analyserades allt empiriskt material abduktivt 

tematiskt, det vill säga både induktivt och deduktivt (Langemar, 2008). Tematisk abduktiv 

analys var det mest lämpliga tillvägagångssättet, då studiens frågeställningar var uppbyggda 

kring tre teman som relaterade till olika teorier och forskning och syftet var att urskilja de 

skillnader och likheter som fanns mellan organisationens och traineernas förväntningar. 

Därmed var det relevant med både deduktiv teorianknytning och induktiv empirianknytning i 

analysförfarandet, således valdes att inte göra antingen det ena eller det andra. Det empiriska 

materialet genomlästes och kodades enligt marginalmetoden, en vedertagen metod enligt 

Aspers (2011). Därefter återtogs materialet in i en tematisk analysprocess. Analysen och 

kodningen pågick parallellt och koderna växte fram ur empirin. Med Creswells (2007) 

vokabulär kan analysprocessen sägas ha genomförts i en analytisk spiral där mönster 

eftersöktes i det insamlade systematiserade materialet och blev till koder som tolkades. 

Genom denna tematiska analys kunde de viktigaste resultaten i förhållande till studiens tre 

teman urskiljas. Analysen ledde oss fram mot att besvara studiens frågeställningar och syfte, 

att uppnå ökad förståelse för skillnader och likheter mellan en organisations och dess traineers 

förväntningar i förhållande till organisationens traineeprogram.  

Metodologiska ställningstaganden  

Validitet och etik 

Den valideringsteknik som användes i studien var triangulering, som innebär att utmana och 

söka stöd för resultaten med hjälp av olika former av data, teori och tolkning (Creswell, 2007; 

Langemar, 2008). Olika typer av data samlades in, dels intervjuer med de traineeansvariga 

och med traineerna som arbetar på olika avdelningar och har olika befattningar men även 

interna dokument och offentligt publicerad information från organisationens hemsida. Flera 

teorier användes för att tolka och förstå resultatet ur olika perspektiv. Tolkningen av 

resultaten genomfördes gemensamt av oss båda. Kvalitativ validitet bör enligt Langemar 

(2008) ses i relation till empirisk förankrad betydelse och meningsfullhet, som hon kopplar till 

kvalitet. Genom att vi använde trianguleringstekniken kan studiens resultat sägas ha empirisk 

förankring och att meningsfullhet har uppnåtts då studiens syfte har uppnåtts. Därtill utgör 

studien ett kumulativt användbart bidrag, då forskningsfältet är tämligen outforskat. Studiens 
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resultat kan även ha betydelse för den studerade organisationen och för traineerna som kan ha 

praktisk nytta av resultatet i sitt fortsatta arbete. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer om bland annat konfidentialitet, samtycke och 

nyttjande av det empiriska materialet har följts (Hermerén, 2011). Som finns angivet i 

Vetenskapsrådets riktlinjer ska forskaren alltid sträva efter att inte skada forskningsobjekten 

och dess omgivning (ibid). Därför beslutade vi att avidentifiera både organisationen och 

intervjupersonerna i presentationen av studien, för att intervjupersonerna inte skulle kunna 

identifieras. Något som annars lätt skulle kunna ske genom en enkel informationssökning då 

denna uppsats som ett led i examinationsprocessen publiceras offentligt. Samtliga 

intervjupersoner informerades på förhand om studiens övergripande syfte och att deras 

identitet inte skulle framgå i redovisningen av studien. Det studerade traineeprogrammet 

avslutas under våren 2013, då denna studie redan är slutförd. För att inte riskera att skada eller 

göra utpekande avslöjanden från de deltagande traineerna valde vi att inte beskriva dem 

närmare och att inte redovisa intervjusvaren enskilt utan refererade i resultatredovisningen 

endast till; traineerna, en trainee eller några/flera av traineerna. Ytterligare en del i 

avidentifieringen var att källor från organisationens hemsida inte redovisades i referenslistan, 

då det skulle avslöja organisationens och eventuellt traineernas identitet.  

Förförståelse och den egna forskarrollen 

Förförståelse är allt det som på förhand är känt om det fenomen man avser studera och är en 

förutsättning för att kunna uppnå förståelse (Langemar, 2008). Förförståelse är vad som 

väcker och riktar forskarens intresse (Aspers, 2011). Vår förförståelse inför denna studie 

omfattades av det vi på förhand kände till om traineer och traineeprogram, som sade oss att 

traineeprogram är ämnat för de unga framgångsrika och används av stora etablerade 

organisationer för att forma traineerna till att bli organisationens framtida chefer. Vår 

gemensamma förförståelse om vad ett traineeprogram bär med sig för en trainee och en 

organisation kan således antas ha inverkat på studien, eftersom förförståelsen inledningsvis 

låg till grund för studiens syfte och riktning. I rollen som forskare har vi strävat efter att sätta 

den egna förförståelsen inom parantes och aktivt försökt utmana den under genomförandet av 

studien. Dels genom omfattande litteratursökning som påvisade att det i samhället tycks ha 

skett en glidning i vad begreppet trainee innebär, men att trainee och traineeprogram främst 

associeras med unga högutbildade personer med framgång i sikte och med stora 
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organisationer. Men även så utmanade vi vår förförståelse genom att i dialog med 

organisationen rikta studiens fokus. 

Resultat och analys 

Organisationen 

Organisationen är en kunskapsintensiv industriorganisation som har varit verksam under lång 

tid och är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde. Organisationen är av byråkratisk 

karaktär och uppdelad i ett antal bolag och affärsområden. Av organisationens drygt 10 000 

anställda arbetar majoriteten i Sverige, dock har organisationen verksamhet över hela världen. 

Enligt de traineeansvariga sysselsätter organisationen främst ingenjörer inom olika typer av 

tekniska inriktningar. De berättar att organisationen förespråkar intern rörlighet och att det 

finns goda möjligheter att byta affärsområde. Organisationen har en bred produktflora som 

säljs till andra organisationer, de erbjuder således inga konsumentprodukter.  

Traineerna och traineeprogrammet 

Traineerna som deltar i traineeprogrammet är sexton till antalet, varav sju är kvinnor och nio 

är män, traineernas ålder varierar mellan 24 till 30 år. Samtliga har en akademisk examen, 

dock varierar utbildningsinriktningarna. Traineerna är geografiskt utspridda på fem orter i 

Sverige. Alla är tillsvidareanställda i varierande befattningar på olika avdelningar där de 

kommer att arbeta efter att traineeprogrammet är avslutat. De sex traineer som intervjuades, 

två kvinnor och fyra män, arbetar på tre av orterna där organisationen har verksamhet. Två av 

de intervjuade traineerna har arbetslivserfarenhet från tidigare arbete inom organisationen. 

Två andra av de intervjuade traineerna har arbetslivserfarenhet från anställningar på andra 

företag efter avslutad utbildning. De sista två intervjuade traineerna kom direkt från 

utbildning till anställning inom organisationen och deltagande i traineeprogrammet. Som 

beskrivits i metodavsnittet kommer traineernas intervjuresultat endast att redovisas i en 

sammantagen bild där de benämns som; traineerna, en trainee eller några/flera av traineerna.  

Organisationen avbröt år 2009 sitt lokala ingenjörsinriktade traineeprogram som en följd av 

den finansiella oron i världen. När en ny VD med lång erfarenhet från näringslivet nyligen 
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tillträdde ifrågasatte han avsaknaden av ett traineeprogram och beslutade att våren 2012 skulle 

ett nytt och för första gången koncernövergripande traineeprogram starta. De traineeansvariga 

säger att det nya traineeprogrammet har ett uttalat managementfokus mot framtida ledarskap 

inom organisationen. Interna dokument visar att traineeprogrammet är tolv månader långt, 

omfattas av studiebesök, föreläsningar och praktikperioder som varvas med ett antal 

gemensamma utbildningsveckor inriktade på ledarskap och personlig utveckling, därtill ingår 

en utlandspraktik i slutfasen av traineeprogrammet. Samtliga traineer har en handledare på sin 

hemmaavdelning och en mentor från en annan avdelning än den egna. Traineeprogrammet 

skräddarsys för varje trainees befattning inom det affärsområde traineen arbetar genom att de 

själva i samråd med sin handledare planerar praktikperioderna. De traineeansvariga säger att 

de är nöjda med antalet inkomna ansökningar, cirka 600 stycken, till traineeprogrammets 

olika utlysta tjänster. I annonserna för de utlysta tjänsterna framgår det att traineeprogrammet 

var sökbart för såväl civilingenjörer, civilekonomer, personalvetare som affärsjurister.  

Tema - Trainee och traineeprogram 

De traineeansvariga säger att fokus var inriktat på att rekrytera starka, drivna individer till 

samtliga befattningar och att traineeprogrammet fokuserar på management, inte på 

specialisering inom professioner. Eftersökta personliga egenskaper hos traineerna var; 

kommunikativ förmåga, social förmåga, personlig mognad, drivkraft, självkännedom samt 

motivation att genomgå organisationens traineeprogram. De traineeansvariga säger att 

organisationen indirekt ser dessa egenskaper som grundförutsättningar för att kunna utvecklas 

till en bra ledare och för att traineerna på sikt ska kunna axla roller såsom chef eller 

projektledare inom organisationen. De framhåller dock att traineerna är väldigt olika som 

personer men påtalar det gemensamma draget av att alla traineer är högpresterande. De 

traineeansvariga är tydliga med att de anser att traineeprogrammet ger mer än en vanlig 

anställning, allt det som traineeprogrammet medför kanske en vanlig anställd kan få och 

tillgodogöra sig under en så lång period som tio år. De traineeansvariga säger att de tror att 

organisationens traineeprogram är mer känt externt än internt. Att medarbetare i 

organisationen som inte känner till traineeprogrammet, som får höra att det finns, sällan blir 

förvånade utan snarare förväntar sig att organisationen ska ha ett traineeprogram. De 

traineeansvariga berättar att traineeprogram i sig är attraktiva och utgör en lockelse. De tror 

generellt att en del av dem som söker till traineeprogram bara vill genomgå ett traineeprogram 

och att befattningarna och arbetsuppgifterna i sig inte har någon viktig betydelse. Detta 

beskriver de som en riskfaktor i samband med rekryteringen men säger att denna typ av 
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sökande oftast går att identifiera och välja bort i rekryteringsprocessen. En annan kritisk 

aspekt och fara som de traineeansvariga talar om är de förväntningar om ett framtida chefskap 

som traineeprogram associeras med. Det är inte säkert att alla kommer att bli eller vill bli 

chefer. Vissa kommer att få ledande befattningar före andra. Faran är att traineerna kan bli 

besvikna om detta inte sker tillräckligt snabbt. Vidare säger de att organisationen erbjuder 

karriärmöjligheter men inte i samma hastighet som många andra organisationer gör, till följd 

av organisationens byråkratiska och trögrörliga karaktär.  

Traineerna berättar att de uppfattar traineeprogrammet som fokuserat på att hitta lämpliga 

kandidater för framtida ledarroller, vilket är en likhet med organisationens synsätt som finns 

att utläsa i dokument om traineeprogrammet och som framkom i intervjun med de 

traineeansvariga. I likhet med organisationen säger samtliga intervjuade traineer att 

traineeprogram är eftertraktat och attraktivt. Flera av traineerna säger att de har vänner och 

tidigare studiekamrater som går eller har gått traineeprogram i andra organisationer. Några av 

traineerna uppger att de uteslutande letade efter traineejobb och att chansen att delta i 

traineeprogram endast finns i början av karriären. Traineerna pratar om att det generellt är 

personer med goda akademiska meriter, de bästa som en av traineerna säger, som rekryteras 

till traineeprogram vilket flera av dem satte i relation till den attraktionskraft som traineer ofta 

har hos andra arbetsgivare. Flera av traineerna påtalar att det är många som konkurrerar om 

platserna på traineeprogram och om man lyckats bli rekryterad är det en kvalitetssäkring att 

man är attraktiv och värd att satsa på. Att kunna skriva i sitt CV att man tidigare varit trainee 

är meriterande säger en av traineerna: 

”för mig har det alltid varit duktiga personer som kommer med på ett traineeprogram. Som en slags 

belöning för ens egen prestation” 

På frågan om varför de sökt till organisationens traineeprogram var ett vanligt svar att 

traineerna vill bli sedda och få erkännande:  

”…jag vill ju bli sedd som trainee och att man är jävligt duktig…” 

Traineerna pratar också om att traineeprogrammet ger mer än vad en vanlig anställning ger. 

De vill få bredd, kunskap och se olika delar av organisationen för att få en helhetsförståelse 

för organisationens verksamhet. Detta är ytterligare en likhet med organisationens syn, att 

traineerna erbjuds mer än en vanlig anställd och traineerna får en bredare syn över 

organisationens olika affärsområden. I likhet med vad organisationen poängterat säger alla 

intervjuade traineer att de är medvetna om att traineeprogrammet inte garanterar en ledande 

befattning och att de själva måste ta ansvar för sin utveckling inom organisationen. Men 
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visioner inför framtiden finns hos traineerna. På frågan om karriär berättar några av traineerna 

med gott självförtroende om sina framtidsplaner inom organisationen: 

”jag skulle vilja se mig själv vara mer operativ. I en operativ ledning.” 

”folk som idag har bra positioner på företag har gått någon form av traineeprogram… när man har 

kollat Dagens Industri och så där och bläddrar så ser man det” 

”jag vill vara med och påverka mycket, gärna på strategisk nivå, det är väl min morot till att satsa på 

en karriär…”  

Ett ämne vi inte frågade om men som två traineer tog upp handlar om certifiering av 

traineeprogrammet. Traineerna berättar att organisationen planerar att certifiera sitt 

traineeprogram i enlighet med Traineeguidens uppställda standardkrav för certifiering. 

Organisationens traineeprogram uppfyller redan standardkraven men traineerna säger att de 

ser certifieringen som ett tecken på seriositet från organisationens sida.  

På frågan hur de fick upp ögonen för organisationens traineeprogram är det flera, men inte 

alla, av traineerna som berättar att det var en ren slump. Trots att några av dem hade som 

avsikt att söka ett traineeprogram kände de inte till att organisationen hade ett traineeprogram. 

Två av traineerna påtalar att det vore bra om företaget marknadsför sitt traineeprogram mer: 

”skulle studenter få höra att företaget har ett väldigt bra traineeprogram så hade det blivit en mycket 

mer attraktiv arbetsgivare. Gratis marknadsföring sådär” 

Detta skulle till viss del kunna vara en skillnad från organisationens syn att 

traineeprogrammet sannolikt är mer känt externt än internt. I likhet med de traineeansvariga 

säger traineerna att den interna kännedomen om traineeprogrammet varierar en del. Några av 

dem berättar att de ibland blivit tagen för att vara student eller praktikant när de presenterat 

sig som trainee och anställd på företaget. 

Analys av temat trainee och traineeprogram 

Nyinstitutionell teori problematiserar kring att organisationer uppfattas vara byråkratiska och 

stängda för omgivningens påverkan (Meyer & Rowan, 1977). Organisationen har återigen 

anammat trenden om traineeprogram och det har utformats i överensstämmelse med den 

generella föreställningen om vad traineeprogram ska innehålla. Detta kan ses som ett sätt att 

anpassa sig till omgivningens normer och på så sätt konkurrera, signalera framgång och 

attraktion. Organisationen uppfattar traineeprogram som attraktivt och eftertraktat, ett tecken 

på detta är att den nya VD:n omgående ifrågasatte avsaknaden av ett traineeprogram. Att 

organisationens medarbetare dessutom i viss mån förväntar sig att det ska finnas ett 
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traineeprogram är ytterligare en signal om normer om vad organisationer av en viss karaktär 

ska erbjuda. Denna sammantagna bild överensstämmer med legitimitetsskapande handlingar 

utifrån rationaliserade myter (Meyer & Rowan, 1977). Att följa traineeprogramstrenden kan 

utifrån Meyer och Rowans (1977) terminologi analyseras som en framgångsstrategi för att 

erhålla legitimitet och för att attrahera starka och drivna talanger, de så kallade Young 

Professionals, att söka sig till organisationen. Däremot är det inte säkert att de karriärlystna 

akademikerna stannar i organisationen (Porsfelt, 2001). 

Traineerna säger sig bli mer attraktiva på arbetsmarknaden till följd av att ha gått ett 

traineeprogram. Att det är en möjlighet, traineeprogrammet ger mer och det är en merit att 

kunna skriva på sitt CV att de varit traineer. Traineerna tror att de kommer gynnas 

karriärmässigt mot framtida ledarskap. Organisationen framhåller traineeprogrammets 

förmånliga upplägg och att det ger mer än vad en vanlig anställning ger. Att det är lockande 

och innebär ett risktagande för organisationen, traineerna kanske lämnar organisationen för att 

göra karriär på annat håll. Resultatet visar således likheter mellan organisationens och 

traineernas syn på traineeprogrammet men att de beskriver det på olika sätt eftersom det har 

olika innebörd för dem. Traineeprogrammets popularitet kan analyseras genom att både 

organisationen och traineerna förknippar det med framgång, vilket kan sättas i relation till 

isomorfa tendenser, att man härmar de framgångsrika (DiMaggio & Powell, 1983). Ett annat 

tecken på att isomorfism framträder är genom att traineerna talar om vänner och skolkamrater 

som också är eller tidigare har varit traineer. DiMaggio och Powell (1983) menar att personer 

med liknande utbildningsbakgrund ofta har likformiga normsystem och att deras rörelse på 

arbetsmarknaden skapar normerande effekter. Traineerna kan utifrån detta synsätt sägas 

påverka varandra normerande.  

Den certifiering av traineeprogrammet traineerna pratade om kan betraktas som ett sätt att 

erhålla legitimitet och ge rätt signaler till omgivningen. Trots att traineerna säger att 

organisationen redan idag uppfyller de uppställda standardkraven för certifiering, har de en 

föreställning om att certifieringen signalerar seriositet. Traineeguiden som ansvarar för 

certifieringen kan betraktas som en dominerande aktör inom fältet (www.traineeguiden.se, B). 

Att anamma certifieringen kan analyseras som tvingande isomorfism, tvångsmässig 

anpassning till en frivillig och självreglerande standardisering (DiMaggio & Powell, 1983). 

Med hjälp av begreppet rationaliserade myter kan resultatet analyseras som att både 

organisationen och traineerna är medvetna om att den rådande generella föreställningen att 

traineeprogram resulterar i en roll som framtidens ledare, egentligen är en trend och ett sätt att 



 

 21 

marknadsföra sig (Meyer & Rowan, 1977). Att det finns en medvetenhet om att det i viss mån 

är en generell föreställning och en trend överensstämmer med Whytes (2002) slutsatser om att 

enbart en bråkdel av traineerna blir chefer. Men medvetenheten bland traineerna kan även 

sägas gå emot hans resonemang då traineerna förstår att inga garantier finns om ledande 

positioner efter traineeprogrammet. Resultatet visar att flera av traineerna slumpartat 

uppmärksammade organisationens traineeprogram, de framförde att mer marknadsföring av 

traineeprogrammet bland studenter skulle öka organisationens attraktionskraft som 

arbetsgivare. Detta kan analyseras som att traineernas och studenters normsystem är likriktade 

och att de uppfattar traineeprogram som attraktivt (DiMaggio & Powell, 1983). Däremot kan 

ur resultatet härledas att organisationen inte fullt ut anammat traineeprogrammet som 

framgångsrecept för att marknadsföra sig som attraktiv arbetsgivare, vilket går emot att 

traineeprogram skulle vara en anpassning till rådande institutionella normer för att konkurrera 

i enlighet med nyinstitutionell teori (Meyer & Rowan, 1977). Men samtidigt är organisationen 

nöjd med antalet inkomna ansökningar till traineeprogrammets utlysta tjänster. 

Tema - Humankapital 

De traineeansvariga beskriver de gemensamma utbildningsveckorna som ingår i 

traineeprogrammet. En del av utbildningsveckorna innefattar att traineerna förväntas ta till sig 

unika koncernkunskaper om företaget, dess produkter, marknad och politik, som traineerna 

till stor del bara har nytta av i sin anställning inom organisationen. Praktikperioderna är också 

en del av traineeprogrammet som förväntas ge traineerna denna specifika kunskap. En annan 

del av utbildningsveckorna är de ledarskaps- och personlighetsfrämjande utbildningarna som 

traineerna kan ha nytta av i andra sammanhang och i andra organisationer, säger de 

traineeansvariga. De traineeansvariga berättar att det i rekryteringsprocessen var meriterande 

med tidigare arbetslivserfarenhet, att kännedom om hur en arbetsplats praktiskt fungerar är 

kunskap som kan underlätta traineernas första tid i organisationen. De säger att 

rekryteringsprofilernas högt ställda krav gör att de som söker ofta har flera jobberbjudanden 

och att de sökande som är attraktiva för organisationen är attraktiva även för andra 

arbetsgivare. Organisationen har förväntningar om att traineerna ska stanna och utvecklas då 

traineeprogrammets dokumenterade målsättning är karriäracceleration inom organisationen. 

De traineeansvariga säger att de tycker att det enbart är en förmån att få delta i 

traineeprogrammet som ger mycket mer än vad en vanlig anställning ger. De traineeansvariga 

säger att organisationen investerar tid och pengar i traineerna och att traineerna under året i 

hög utsträckning inte är produktiva i sina roller på sina respektive avdelningar. Det är en följd 



 

 22 

av traineeprogrammets schema med utbildnings- och praktikperioder i olika delar av 

organisationen. Om traineerna lämnar organisationen blir det ingen return on investment och 

krasst sett en ekonomisk konsekvens i slutändan enligt de traineeansvariga. 

Alla traineer pratar om den bredd i kunskap som traineeprogrammet ger, vilket var en 

förväntning de hade inför traineeprogrammet och är en likhet med organisationens 

förväntning på traineeprogrammet. Flera av traineerna poängterar särskilt de ledarskaps- och 

personlighetsutvecklande utbildningarna som nyttiga kunskaper. Kunskaper som de säger sig 

ha nytta av redan nu, dels privat men även i sina framtida karriärer. Flera traineer säger att det 

är nya intryck hela tiden, man lär sig nya saker varje dag. Att informationen är omfattande, 

energikrävande och kräver tid för reflektion: 

”jag blir liksom serverad en massa gratisinfo som jag troligtvis hade skaffat fram eller fått se, men 

det hade tagit längre tid”   

”det är väldigt lätt att få informationen men man är helt död när man kommer hem på kvällen” 

Traineerna tillfrågas om hur den första tiden på traineeprogrammet varit och då beskriver de 

sin första praktikperiod. De har fått se och lära sig om organisationens produkter, marknad, 

politik och strategier som de säger är specifika för organisationen. Detta är en likhet med 

organisationens förväntningar på vad praktikperioderna antas medföra. Traineerna säger att de 

genom praktikperioderna får en förståelse för hur deras arbete kan påverka andra i 

organisationen och att de kommer förstå hur allt hänger ihop inom organisationen. En av de 

traineer som har arbetat med liknande arbetsuppgifter på andra arbetsplatser säger sig ha nytta 

av sina tidigare arbetslivserfarenheter för sitt arbete inom organisationen. Traineen säger att 

såväl de tidigare som de nya erfarenheterna och kunskaperna utgör byggstenar som bygger 

upp en plattform som utgör grund för karriärutveckling. En av traineerna pratar om att de 

ledarskaps- och personlighetsutvecklande utbildningsmomenten under traineeprogrammet har 

vidgat vyerna mot att i framtiden söka mer generella roller. En annan av traineerna säger sig 

ha nytta av tidigare arbetslivserfarenheter i sin roll: 

”jag tar med mig min tidigare erfarenhet… och använder den här, jag kommer att använda de 

erfarenheter jag fått uppleva under den här tiden… för att bredda mig och för att samtidigt få den 

här kunskapsbanken att sitta på när jag väl börjar jobba” 

En av traineerna berättar att ett övervägande och en riskbedömning gjordes om det var värt att 

investera och lägga ett år på deltagande i traineeprogrammet, att det kunde innebära en paus i 

karriären nu men på längre sikt ge mer. Två av de sex intervjuade traineerna berättar att de har 

flyttat för att bli anställda och kunna delta i traineeprogrammet. I likhet med organisationen 
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säger alla traineer att traineeprogrammet är en eftertraktad förmån och att det satsas på dem. 

Samtliga intervjuade traineer är öppna för att röra sig internt och byta affärsområde, några ser 

gärna en utlandsplacering inom kort. På frågan om hur långsiktigt traineerna ser på sin 

anställning inom organisationen, varierar svaren. Några av traineerna ser mycket långsiktigt 

på sina anställningar och säger att om de får tillbaka lika mycket som de själva ger kan det 

handla om så länge som 20 år. Andra traineer ser inte lika långsiktigt på anställningen, utan 

pratar om ett till två år, men medger att de är väl medvetna om att organisationen förväntar sig 

att de stannar länge. Alla traineer är således medvetna om att organisationen förväntar sig 

långsiktighet i anställningen men det är inte säkert att alla traineer kommer att uppfylla 

organisationens förväntningar. En skillnad finns i viss mån mellan organisationens och 

traineernas syn på produktivitet under traineeprogrammet. Flera av traineerna upplever sig 

begränsade i hur produktiva de kunnat vara. Under den första praktikperioden har 

handledningen tidvis varit bristfällig, vilket traineerna säger beror på tidsbrist på avdelningen 

där praktiken genomförts. Att de mest fått gå bredvid och inte kunnat vara produktiva i den 

utsträckning som de själva önskat: 

”jag har kunnat känna en viss frustration över att man inte haft tillräckligt mycket att göra med 

arbetsuppgifter, utan en hel del har legat på att man ska mera gå runt och lära sig och se. Jag är en 

person som är driven av att, ja men, jag vill ju se att det jag gör bidrar” 

En annan av traineerna har fått arbetsuppgifter på sin avdelning, som traineen kan arbeta med 

om det finns lite att göra och uppstår en tidslucka under praktikperioderna. 

Analys av temat humankapital 

Utbildning betraktas inom humankapitalteori som ett rationellt investeringsval som aktörer 

gör för bättre avkastning (Becker, 1975; Schultz, 1961). Samtliga rekryterade traineer 

uppfyller de uppställda kraven om akademisk utbildning, således kan traineernas val att 

utbilda sig betraktas som en investering de gjort i sig själva och i sitt humankapital. En av 

dem övervägde om det var värt att investera ett år i traineeprogrammet, ett tecken på att för- 

och nackdelar har tagits i beaktande, vilket överensstämmer med antagandet om rationellt 

handlade aktörer inom humankapitalteori (Becker, 1975). Två av traineerna har flyttat för att 

delta i traineeprogrammet vilket utifrån humankapitalteori kan betraktas som en investering 

för bättre möjligheter på arbetsmarknaden (Schultz, 1961). Resultatet visar likheter om att 

både organisationen och traineerna förväntar sig att deltagande i traineeprogrammet innebär 

en ökad attraktionskraft på arbetsmarknaden för traineerna. En annan likhet som resultatet 

visar är att de som rekryteras till traineeprogram är högutbildade och betraktas som starka, 
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drivna, högpresterande och attraktiva för andra arbetsgivare. Denna likhet bekräftar bilden att 

individens tidsinvestering i högre utbildning kan leda till ökad attraktion på arbetsmarknaden, 

vilket överensstämmer med humankapitalteori om fördelar som kan följa av de investeringar 

som görs (Becker, 1975). Organisationen har valt att investera i ett traineeprogram med 

förväntan om att det ska ge återbäring under en lång tid. Investeringsvalet kan betraktas som 

rationellt utifrån humankapitalteori och förväntningarna på utfallet får stöd av Björklund och 

Regnérs (1993) forskning om effekten av företagsintern utbildning på den svenska 

arbetsmarknaden som visat att både företagsintern utbildning och lång upplärningstid i 

genomsnitt leder till längre anställningstider.  

De ledarskaps- och personlighetsutvecklande utbildningsmomenten på traineeprogrammet kan 

utifrån humankapitalteori betraktas som en investering organisationen gör för att traineerna 

ska utveckla sina generella kunskaper (Becker, 1975). Resultatet kan sägas bekräfta detta då 

både traineerna och organisationen berättar att det är kunskap traineerna kan förväntas ha 

nytta av, både i sin anställning inom organisationen och utanför organisationen. De kunskaper 

traineerna bär med sig från tidigare erfarenheter, såsom utbildning och arbetslivserfarenhet, 

uppskattas av organisationen som nyttig kunskap som underlättar traineernas inträde i 

organisationen. Det kan sägas vara generell kunskap enligt humankapitalteori, då kunskapen 

kan omsättas i organisationen (Becker, 1975). Alternativt kan erfarenhet från utbildning och 

kunskaper utvecklade i relation till tidigare arbetsuppgifter som är nära knutna till kommande 

arbetsuppgifter, analyseras som uppgiftsspecifika kunskaper (Gathmann & Schönberg, 2010).  

Rekrytering, introduktion och de praktikperioder som traineerna genomgår i olika delar av 

organisationen, kan analyseras som investering i specifik kunskap (Becker, 1975). Eftersom 

resultatet visar att det är kunskap traineerna tillgodogör sig om organisationen som till största 

delen endast är av nytta för arbete inom organisationen. Som resultatet visar är traineerna 

under traineeprogrammet inte fullt produktiva på sina avdelningar, till följd av att de har ett 

långt schema att följa. Enligt humankapitalteori kan man se detta som en investering som 

organisationen väljer att göra, för att undersöka medarbetarnas fulla potential och på så sätt 

kartlägga hur traineernas kunskaper på bästa möjliga sätt kan utvecklas, tillgodogöras 

organisationen och ge långsiktig avkastning (Becker, 1975). Att traineerna säger att de skulle 

ha kunnat vara mer produktiva på sin första praktikperiod än vad som har varit möjligt, kan å 

ena sidan analyseras som att organisationen inte väljer det mest rationella sättet för att dra 

nytta av den faktiska investeringen som traineeprogrammet utgör och att traineernas generella 

kunskaper inte nyttiggörs till fullo. Men å andra sidan kan man se det som att organisationen 
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väljer att göra en rationell investering i specifik kunskap då traineerna får gå bredvid, se och 

lära sig arbetsuppgifterna (ibid). Alternativt kan det ses som en investering i inlärning av 

uppgiftsspecifika kunskaper (Gathmann & Schönberg, 2010). Företagsspecifik kompetens, 

vilket i denna studie relateras till företagsspecifik kunskap, leder i genomsnitt till att 

medarbetare stannar längre inom samma organisation (Björklund & Regnér, 1993). Därför 

kan hela traineeprogrammet, tillika introduktionen till organisationen och arbetsuppgifterna, 

analyseras som en investering för främjande av längre anställningstider. 

Målsättningen med traineeprogrammet, karriäracceleration, kan stödja sig på det 

humankapitalteoretiska resonemanget om att investeringar i olika former av utbildning kan 

leda till högre avkastning (Becker, 1975; 1993; Björklund & Regnér, 1993; Mincer, 1958; 

Schultz, 1961). Resultatet visar att några av traineerna, men inte alla, kanske lämnar 

organisationen efter ett par år. Utifrån humankapitalteori kan detta analyseras som att de är 

rationellt handlande aktörer som väger för- och nackdelar för att generera bästa möjliga utfall 

på sin investering (Becker, 1975). Några är således mer benägna att dra nytta av 

traineeprogrammets förväntade fördelar på den övriga arbetsmarknaden, eftersom 

traineeprogramsdeltagande ökar deras attraktionskraft på arbetsmarknaden så ökar därmed 

även deras avkastningsmöjligheter. Med Porsfelts (2001) vokabulär är dessa traineer 

karriärlystna akademiker obenägna att stanna allt för länge hos en och samma arbetsgivare. 

Att några av traineerna uteslutande sökt arbeten som innebär deltagande i traineeprogram är 

utifrån humankapitalteori ytterligare ett tecken på att de är rationellt handlande aktörer, då de 

väljer ett alternativ som kan ge bästa möjliga utfall (Becker, 1975).  

Tema - Nätverk och sociala relationer 

Interna dokument visar att en del av målsättningen med traineeprogrammet är att erbjuda 

unika kontaktnätverk inom organisationen. Enligt de traineeansvariga innebär detta att 

traineerna får en exponering och i samband med de gemensamma utbildningsveckorna blir 

traineerna introducerade till organisationens högsta chefer och andra personer i ledande 

befattningar. Traineerna har då möjligheter att presentera sig själva men det är upp till 

traineerna att förvalta sina kontaktvägar, säger de traineeansvariga. Nätverk är en viktig del av 

organisationens utvecklingsinsatser och traineeprogrammet genomförs i grupp men med 

individuellt anpassade upplägg, vilket de traineeansvariga säger är unikt. Att traineerna gör 

detta tillsammans i grupp förväntas leda till att de skapar starka band till varandra: 

”Traineegruppen ska bli ett tryggt nätverk” 
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De traineeansvariga säger att traineegruppen på så sätt blir ett forum där traineerna kan pröva 

sig fram, öva och använda tillförskaffade kunskaper om sig själva och organisationen. 

Traineerna berättar att de under traineeprogrammets inledande gemensamma aktivitetsveckor 

blivit presenterade för chefer från bland annat koncernledningen. De säger vidare att de träffar 

och lär känna andra från andra avdelningar och knyter kontakter inom organisationen. De vet 

vem de ska ringa och får träffa personer de inte skulle mött så pass tidigt genom en vanlig 

anställning. En av traineerna säger: 

”…jag har fått ett brett kontaktnät, dels via de andra traineerna och över hela organisationen liksom, 

dels lite chefer och andra människor som kan vara bra att känna till…” 

Detta är en likhet med organisationens syn och med traineeprogrammets målsättning. 

Traineerna ser varandra i traineegruppen som en del av sitt nätverk. Flera av dem säger att de 

tror kontakterna de knyter nu kan gynna dem karriärmässigt i framtiden:  

”Det är ändå bara sexton personer som anställs i år som får den här traineestämpeln och det är klart 

att nånstans så ligger säkert våra CV:n lite högre upp i nån mailkorg… det finns väl nån tanke om att 

i alla fall några av oss ska kunna göra ganska bra karriär snabbt” 

Till skillnad från organisationens syn, att traineerna kan presentera sig själva närmare för 

personer i ledande befattningar, säger traineerna att de inte har upplevt att detta varit möjligt. 

Dessa förväntningar har alltså hittills inte infriats. Däremot säger traineerna att de i viss mån 

kan ställa smarta frågor eller dra ett skämt som kanske fångar den föreläsande personens 

intresse som gör att denne kanske lägger traineen på minnet. En av traineerna säger att det är 

bra att ha kännedom om dem, att det är en inspirationskälla och en morot att få träffa dem. 

Samma trainee säger att de kanske kommer att samarbeta någon gång i framtiden. Ytterligare 

en skillnad i förväntning gäller exponeringen som traineerna får i organisationen. I traineernas 

svar framgår det att exponeringen visserligen till största del är av godo och alla har fått ett gott 

bemötande från chefer och ledare de introducerats för. Däremot är det tre av traineerna som 

säger att bemötandet ute i organisationen under praktikperioderna inte enbart varit positivt 

och att det kanske sticker i ögonen på andra anställda att de är där som traineer: 

”jag skulle inte tycka om det om jag var i deras kläder… för på nått sätt så kommer man in på en 

liten räkmacka…” 

Traineerna säger att de då försöker tona ner att de skulle vara speciella och framhäver att de är 

där för att lära och se så mycket som möjligt. De andra tre traineerna har inte upplevt något 

negativt bemötande.  
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Analys av temat nätverk och sociala relationer 

Att skapa unika kontaktnätverk är en del av målsättningen med traineeprogrammet, vilket kan 

sättas i relation till socialt kapital, summan av alla resurser traineerna kan mobilisera i sina 

sociala relationer (Lin, 2000). Det unika kontaktnätverk traineeprogrammet syftar till att 

skapa kan med Lins (2000) vokabulär analyseras som resursstarka kontakter som kan ge 

tillgång till information och därigenom inflytande. Traineernas mentorer och handledare kan 

också analyseras som en del av dessa resursstarka kontakter. Utifrån Granovetters (1973) 

forskning kan kontakterna som det unika kontaktnätverket förväntas innebära analyseras som 

svaga länkar som befinner sig i andra delar av den sociala strukturen. Svaga länkar som ger 

unika kontaktmöjligheter och information (ibid). Den exponering traineerna erbjuds under 

traineeåret kan med Granovetters (1985) begreppsapparat sägas vara konkreta pågående 

system av sociala relationer inom organisationen och individers handlande är inbäddade i 

dessa system. Relationerna förväntas traineerna sedan själva förvalta. Utifrån 

nätverksperspektivet kan hela traineeprogrammet och även organisationen sägas vara 

konkreta pågående system av sociala relationer (Granovetter, 1985). Resultatet visar att 

nätverk är viktigt i organisationens utvecklingsinsatser och aktiviteterna som omfattas av 

traineeprogrammet erbjuder således det som inom nätverksforskning betraktas som kanaler av 

informationsflöden (Granovetter, 1973). Reciprocitet i sociala relationer är centralt inom 

nätverksteori och att traineerna till skillnad från organisationen upplever att de inte kan 

presentera sig själva nämnvärt för de ledare de introduceras för, gör att reciproka relationer 

fullt ut inte uppstår. Det trygga nätverk som traineegruppen förväntas skapa under 

traineeprogrammet kan sättas i relation till Granovetters (1973) forskning om svaga och starka 

länkar. Analysen kan göras att inledningsvis får traineerna starka länkar till varandra, efter 

traineeprogrammet när traineerna återgår till sina avdelningar kan dessa starka länkar övergå 

till svaga länkar placerade i olika delar av den sociala strukturen. Traineerna förväntas skapa 

relationer till varandra och till andra inom organisationen. Resultatet visar att traineerna 

förväntar sig att kunna dra nytta av kontakterna på sikt. Att kontakterna med andra inom 

organisationen kan hjälpa dem karriärmässigt i framtiden, vilket återspeglas i förväntningen 

att deras CV:n ligger högre upp i nån mailkorg. Med hjälp av Granovetters (1973) begrepp, 

svaga länkar, och Lins (2000) begrepp, resursstarka kontakter, kan traineernas exponering i 

organisationen analyseras som att kontakter skapas som på sikt kan främja karriär inom 

organisationen. Humankapitalet är således inte oberoende av det sociala kapitalet (Coleman, 
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1988). Att bemötande inom organisationen inte enbart varit positivt för en del av traineerna 

kan således vara negativt för deras möjligheter att få avkastning på sitt humankapital. 

Diskussion 

Studiens syfte var att uppnå ökad förståelse för skillnader och likheter mellan en organisations 

och dess traineers förväntningar i förhållande till organisationens traineeprogram. Studien är 

uppbyggd kring tre tematiska frågeställningar om hur skillnaderna och likheterna kan förstås, 

dessa är; trainee och traineeprogram, humankapital samt nätverk och sociala relationer. 

Resultatet har redovisats och analyserats tematiskt med hjälp av nyinstitutionell teori, 

humankapitalteori samt forskning om nätverk och sociala relationer. 

Skillnader och likheter - slutsatser 

Det viktigaste resultatet i temat trainee och traineeprogram är att det finns en stor likhet i 

organisationens och traineernas förväntningar på vad traineeprogrammet innebär. De har klart 

för sig att traineeprogrammet medför att traineerna blir mer attraktiva på arbetsmarknaden, 

men organisationen förväntar sig att traineerna stannar vilket traineerna är medvetna om. 

Ytterligare en likhet i resultatet är att både organisationen och traineerna betraktar 

traineeprogrammet som förmånligt och att det förväntas ge mer än vad en vanlig anställning 

ger. Därtill förväntas traineerna få en helhetsförståelse för organisationens verksamhet och 

traineeprogrammet antas gynna traineerna karriärmässigt både inom och utom organisationen. 

Av denna sammantagna bild kan således slutsatsen dras att organisationens och traineernas 

förväntningar i relativt hög utsträckning liknar varandra. Utifrån Meyer och Rowans (1977) 

begrepp rationaliserade myter och legitimitet inom nyinstitutionell teori kan attraktionskraften 

och lockelsen med traineeprogrammet diskuteras. Resultatet visar att både organisationen och 

traineerna har anammat den rationaliserade myten om vad som är konkurrenskraftigt och är 

ett recept på framgång på arbetsmarknaden. Vad man vidare kan undra är huruvida 

traineeprogrammet verkligen innebär alla dessa förväntade fördelar? Varken organisationen 

eller traineerna kan på förhand vara säkra på att fördelarna infrias. Men myten om trainee och 

traineeprogram och dess attraktionskraft tycks överskugga denna osäkerhet. Oavsett om 

utfallet blir som förväntat kan traineeprogrammet, utifrån nyinstitutionell teori, ändå betraktas 
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som en merit både för organisationen och för traineerna eftersom både organisationen och 

traineerna kan använda sig av myten om traineeprogram för att konkurrera och marknadsföra 

sig själva på arbetsmarknaden (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). På så sätt 

lever också myten vidare, myten om vad som är rationellt och legitimitetsskapande (ibid).  

Likväl som nyinstitutionell teori ponerar är den rationella investering traineeprogrammet kan 

sägas utgöra, även ur Beckers (1975) humankapitalteoretiska synvinkel, en investering som 

kan leda till ökad attraktivitet på arbetsmarknaden för både organisationen och traineerna. 

Dock förutsätter humankapitalteori att rationella investeringar leder till ökad produktivitet 

vilket inte nyinstitutionell teori gör. Nyinstitutionell teori antar rationalitet som en 

överlevnadsfaktor oavsett produktivitet och effektivitet, det vill säga att investeringarna måste 

ske för att konkurrera inom det organisatoriska fältet även om de inte ger någon avkastning 

(Meyer & Rowan, 1977). Resultatet i temat humankapital visar att det finns likheter mellan 

organisationens och traineernas syn på kunskaperna som traineeprogrammet ger och att 

målsättningen med traineeprogrammet är karriäracceleration som på sikt kan leda till en roll 

som projektledare eller chef. Resultatet i temat visar därtill att organisationen vill och 

förväntar sig att traineerna stannar länge, vilket traineerna är medvetna om. Däremot är det 

inte säkert att alla traineer kommer att leva upp till dessa förväntningar, då några av dem inte 

ser lika långsiktigt på sin anställning. Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att organisationen 

och traineerna har liknande syn på att traineeprogrammet ger traineerna kunskaper och interna 

karriärmöjligheter men med skillnaden att organisationen upplever sig stå för risktagandet då 

deras investering går förlorad om traineerna söker avkastning på de genom traineeprogrammet 

förvärvade kunskaperna utanför organisationen. Distinktionen som Becker (1975) gör mellan 

generella och specifika kunskaper är av vikt att diskutera i relation till denna slutsats. Man 

kan å ena sidan resonera kring huruvida traineeprogrammet är ett sätt att säkra framtida 

chefsförsörjning inom organisationen. Som Porsfelt (2001) och Whyte (2002) menar är chef 

som profession via traineeprogram på frammarsch. Om den generella kunskapen som 

traineerna tillgodogör sig genom traineeprogrammet är den dominerande kunskapen riskerar 

organisationen i högre grad att traineerna lämnar den. Om traineerna kan få avkastning på sina 

generella kunskaper även hos andra arbetsgivare leder det till att organisationen inte får 

förväntad avkastning på sin investering. Å andra sidan ger traineeprogrammet traineerna 

företagsspecifik kunskap, alternativt uppgiftsspecifik kunskap, som därmed gör traineerna 

mindre benägna att byta arbetsgivare och byta till andra former av arbetsuppgifter (Becker 

1975; Gathmann & Schönberg, 2010). Att organisationen förespråkar intern rörlighet och 
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genom traineeprogrammet investerar i att ge traineerna unik koncernkunskap, som kan 

likställas med specifik alternativt uppgiftsspecifik kunskap, kan därför sägas vara ett sätt att 

främja långsiktiga anställningsförhållanden inom organisationen (ibid). Därtill säkrar 

organisationen framtida chefsförsörjning som på sikt ger avkastning på investeringen i 

humankapital som traineeprogrammet innebär (Becker, 1975; Björklund & Regnér, 1993). 

Vad som avslutningsvis bör föras till resonemanget är i vilken utsträckning genomförandet av 

och deltagandet i traineeprogrammet är ett medvetet rationellt val? Den pågående trenden, 

framgångsvågen om vad traineeprogram tycks medföra, verkar ha större genomslagskraft än 

att det är ett rationellt val för bästa möjliga utfall utifrån vägande av för- och nackdelar. 

Oavsett grad av rationalitet och om utfallet blir vad som förväntas kan valet att genomföra 

traineeprogrammet utifrån Beckers (1975) humankapitalteori betraktas som en win-win 

situation. Traineerna får meriten som traineeprogrammet innebär, några av dem lämnar och 

får avkastning på sin tidsinvestering i traineeprogrammet på annat håll. Organisationen 

attraherar och lockar Young Professionals, varav några kan tänka sig att stanna inom 

organisationen under minst halva sitt yrkesliv, organisationen får således avkastning på sin 

investering under lång tid.  

Det empiriska materialet ledde fram till det tredje temat i studien, nätverk och sociala 

relationer. Det vikigaste resultatet i temat är att både organisationen och traineerna förväntar 

sig att de kontakter traineerna knyter med varandra och med andra inom organisationen är av 

godo. Traineerna förväntas förvalta kontakterna som på sikt kan öka karriärmöjligheterna för 

dem. En annan viktig del i resultatet är att det finns en skillnad mellan organisationens och 

traineernas syn på möjligheterna att knyta kontakter. Resultatet leder till slutsatsen att det 

finns en likhet mellan organisationens och traineernas syn på vad nätverk och sociala 

relationer inom organisationens traineeprogram innebär men en skillnad i synen på 

möjligheterna att knyta kontakter. Denna skillnad är värd att diskutera närmare. Visserligen är 

kontakter i andra delar av organisationen antagligen av godo för traineernas karriärutveckling 

vilket forskning har visat (Granovetter, 1973; Lin, 2000). Kontakterna skulle även kunna 

sägas vara en investering i specifik kunskap, som traineerna till största del bara har nytta av 

inom organisationen (Becker, 1975). Kontakterna till ledande befattningshavare som 

traineerna erbjuds är utvalda och ges i form av föreläsningar. Förväntningen att traineerna ska 

kunna skapa ömsesidiga relationer till befattningshavarna, tillika de inom organisationen 

resursstarka grupperna, kan dock ifrågasättas. Är det verkligen vad som förväntas, är det en 

myt eller är det en investering i specifik kunskap? Även om humankapitalet inte är oberoende 
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av det sociala kapitalet, som Coleman (1988) poängterat, kan man tänka sig att det egentligen 

är exponeringen, att bli sedd som trainee och den merit det innebär som kan leda till framtida 

chefspositioner, snarare än de kontakter traineerna förväntas knyta och upprätthålla. Den 

rationella myten om trainee och traineeprogram kan därför sägas leva vidare inbäddad i 

organisationens konkreta pågående system av sociala relationer. 

Den sammantagna bilden av resultatet, den teoretiska analysen, slutsatserna och ovan förda 

diskussioner har lett till att uppnå en ökad förståelse för skillnader och likheter mellan en 

organisations och dess traineers förväntningar i förhållande till organisationens 

traineeprogram. Likheterna i förväntningarna är större än vad vi väntade oss. Det som 

framträtt som en röd tråd genom de tre temana handlar om meriten av att delta i ett 

traineeprogram. I ett vidare sammanhang kan studiens resultat förstås som att oavsett om 

strategin att använda traineeprogram för att attrahera talanger är ett ekonomiskt rationellt val 

med ökad produktivitet som mål, är grundat i myten om normativt rationellt handlande för att 

konkurrera eller bygger på betydelsen av nätverk och sociala relationer, är traineeprogram 

meriterande för såväl organisationen som för dess traineer. Traineeprogram, såsom de 

definierats i denna studie, kan förstås som en investering som leder till en merit vilken till 

synes alltid ger ett positivt utfall på arbetsmarknaden. 

Kritisk reflektion och framtida forskning 

En kritisk reflektion vi gjort under genomförandet av studien är att den är avgränsad till att 

studera ett traineeprogram som just hade startat, vilket skulle kunna vara en anledning till 

slutsatsen att vi fann fler likheter än skillnader i förväntningar. Om studien hade genomförts 

under ett senare skede av traineeprogrammet eller efter traineeprogrammets slut skulle 

slutsatserna kanske ha blivit annorlunda. Valet att låta de båda traineeansvariga representera 

organisationens syn på traineeprogrammet kan också ha påverkat studiens resultat. Om 

studien istället genomförts med andra intervjupersoner, exempelvis handledare eller mentorer, 

är det möjligt att det i empirin skulle kunna ha framkommit andra förväntningar. Som vi 

resonerat om i metodavsnittet gjordes valet med utgångspunkten i centralitet, dessutom var 

syftet inte att studera om eller hur olika delar av organisationens förväntningar skiljer sig åt, 

utan att genom en samlad bild summera organisationens förväntningar. Att det inte fanns så 

mycket forskning om traineeprogram påverkade studien som istället har en mer teoretiskt 

betonad utgångspunkt. Visserligen kan det studerade traineeprogrammet i likhet med Porsfelts 

(2001) studie analyseras i relation till socialisation, att internalisering och externalisering av 
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organisationskultur förekommer. Men det var inte syftet med studien. Det faktum att 

traineeprogram tycks ha rönt föga intresse som forskningsämne är en anledning till att andra 

teorier skulle kunna visa sig fruktbara för att ge ett kumulativt bidrag till fältet. Klass och 

social stratifiering, klassiker inom sociologin, skulle kunna appliceras i relation till att det är 

få förunnat att få delta i traineeprogram. Ett annat möjligt angreppssätt skulle vara att anlägga 

ett genusperspektiv för att studera om möjligheterna att bli antagna och därefter göra karriär 

skiljer sig åt mellan män och kvinnor. En annan utgångspunkt som vi upplever intressant att 

studera närmare är nätverksaspekterna av traineeprogram. Hur traineernas nätverk formas och 

vad nätverket har för betydelse för traineernas karriärutveckling över tid. Ett ställningstagande 

i detta sammanhang skulle vara om det verkligen handlar om nätverk eller om det är en form 

av organisering. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide   

Trainee och traineeprogram 

Vilken utbildningsbakgrund har du? Hur kom det sig att du sökte till Traineeprogrammet? 

Vad avgjorde ditt val? Hur fick du upp ögonen för Organisationens Traineeprogram?  Skulle 

du ha sökt en tjänst här på Organisationen om det inte fanns ett Traineeprogram?  

Vilka förväntningar har du på Organisationens Traineeprogram? Tycker du att 

Traineeprogrammet har motsvarat dina förväntningar hittills? På vilket sätt? 

Hur känner du att introduktionen till din befattning/roll har varit? Din avdelning? På vilket 

sätt tror du att du kommer ha nytta av att ha genomgått Traineeprogrammet i din arbetsroll? 

Känner du att Traineeprogrammet kommer att ge dig något som en vanlig anställning inte 

skulle göra? Vad? På vilket sätt? 

Humankapital 

Vad innebär karriär för dig?  Hur vill du att din karriär ska se ut nu? Hur upplever du att 

organisationen presenterar att karriäracceleration är möjligt för dig?   

Hur långsiktigt ser du på din anställning här på Organisationen? Vilken uppföljning skulle du 

vilja ha för din utveckling efter Traineeprogrammet? På vilket sätt känner du att du måste ta 

ansvar för din egen utveckling? 

Vad har du för förväntningar på vad de olika aktiviteter som ingår i Traineeprogrammet ska 

medföra? Vilka förväntningar känner du att företaget har på er traineer? Hur upplever du 

förväntningarna på dig att du ska utvecklas inom Organisationen? 

Nätverk och sociala relationer 

När du presenterar dig själv för andra i organisationen upplever du då att det finns kännedom 

om traineeprogrammet? Du blir presenterad för en hel rad olika människor i organisationen 

som har höga befattningar och olika roller, hur upplever du att möjligheten är att presentera 

dig själv för dem?  

Av de personer som du har träffat hittills som inte är direkt knutna till din roll på din 

avdelning, är det några av dem som har gjort särskilt stor intryck på dig? Förväntar du dig att 

den personen/de personerna är någon/några du kommer att ha kontakt med igen? 


