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Sammanfattning 

En växande grupp inom organisationer är välutbildade individer, vilket medför att 

fler blir motiverade till att eftersträva kunskap. Idag använder många organisationer 

traineeprogram för att utveckla denna kunskap. En organisation bör kontinuerligt ar-

beta med organisatoriskt lärande där kunskapen skapas, fångas och delas inom orga-

nisationen. Ett traineeprogram kan då ses som en serie av sociala utbyten mellan trai-

neen och en organisation där traineen får erbjudande att medverka i traineeprogram-

met, vilket traineen återgäldar genom engagemang och prestationer.  

Ur en organisations synvinkel används traineeprogram för att försäkra sig om att det 

framtida ledarskapet lever vidare genom att attrahera toppstudenter. Huvudmålet 

med traineeprogram är att förse, behålla och förbättra de nödvändiga färdigheterna 

för att hjälpa en organisation att nå sina mål, samtidigt som programmet skapar kon-

kurrensfördelar för organisationen genom att förbättra sin största tillgång, medarbe-

tarna.  

För att behålla dessa konkurrensfördelar måste organisationen arbeta med motivation 

för att traineerna ska stanna kvar i organisationen efter ett avslutat traineeprogram. 

Om en individ har begåvningen men saknar motivationen till att göra arbetsuppgif-

terna blir det utan verkan i sammanhanget, då individen inte vill utföra arbetet. Där-

för blir motivationen en viktig aspekt i arbetslivet. Motivation är något som berör oss 

alla och det finns olika perspektiv på just motivation. Alla har inte samma priorite-

ringar och drivkrafter, därför har vi valt att undersöka vad som motiverar en trainee 

samt hur motivationsarbetet ser ut inom traineeprogrammen.  

För att få svar på dessa frågor har vi valt att göra intervjuer hos två organisationer, SJ 

AB och SAS institute AB, för att få en djupare förståelse och se hela processen från 

olika perspektiv. Dels från handledarnas synvinkel och dels från de som går trai-

neeprogrammet och till sist de som är färdiga med traineeprogrammet. Studien byg-

ger på ett induktivt förhållandesätt då den utgår från empirin och tar stöd i teorin. Vi 

har valt att använda oss av Herzbergs (1968) tvåfaktorsmodell samt andra teorier 

som behandlar inre- och yttre motivationsmodeller.  

Det vi har kommit fram till i denna studie är att den inre motivationen har en bety-

dande roll för motivationen hos respondenterna. Utan en inre motivation drivs de inte 

framåt. En upprepande motivationsfaktor är arbetsuppgiftens karaktär då alla respon-

denter lägger stor vikt vid sina arbetsuppgifter. Ytterligare en viktig del i studien är 

att traineerna skapar ett stort nätverk då de är ute i olika delar av organisationen ge-

nom traineeprogrammet. Både traineerna och organisationen har användning av detta 

i ett senare skede, vilket är styrkan med ett traineeprogram. Ett bra citat vi fick ut i 

denna undersökning är - ”får man ansvar tar man ansvar”. 

Nyckelord: Organisation, traineeprogram, motivationsarbete, motivation 

 

 

 

 



 

Abstract 

Within organizations today the number of well-educated individuals are growing, 

which means that more people will be motivated to seek knowledge. Today organiza-

tions use traineeprograms to develop this knowledge. An organization should contin-

uously work for organizational learning where knowledge is created, captured and 

shared within the organization. From an organizational point of view traineepro-

grams are developed to ensure that its future leadership survives by attracting top stu-

dents. The main goal of a traineeprogram is to provide, maintain and improve the 

skills necessary to help an organization achieve its goals. The traineeprogram creates 

a competitive advantage for the organization by improving its greatest asset, the em-

ployees.  

To maintain these competitive advantages, the organization has to motivate the train-

ees to remain in the organization after a completed traineeprogram. There-fore be-

comes the motivation an important aspect of working life. Motivation is something 

that affects us all and there are different perspectives on motivation. Not everyone 

has the same priorities and motivations, and therefore we have chosen to investigate 

what motivates a trainee and how motivational work looks like in the traineepro-

grams. 

Keywords: Organization, traineeprogram, motivationalwork, motivation
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Många organisationer använder sig av internrekrytering genom traineeprogram. Defi-

nitionen av en Trainee är enligt SAOL (2013:990) ”person som utbildas av företag 

till en chefsbefattning”. Enligt nationalencyklopedins nätupplaga, NE (2014) är Trai-

nee: 

Nyanställd tjänsteman, vanligen nyutexaminerad civilingenjör eller civile-

konom, som genomgår företagsintern utbildning. Det är framför allt 

större, internationella företag som använder traineebefattningar för att re-

krytera yngre, kvalificerade medarbetare. Det praktiska arbetet på olika 

avdelningar varvas med en presentation av företagets speciella inriktning 

och rutiner. Syftet med utbildningen är dels att ge företagsledningen en 

indikation om vilka uppgifter den nyanställde är bäst lämpad för – vanli-

gen står valet mellan fördjupning inom en specialitet eller inriktning mot 

en generell chefsbefattning i linjeorganisationen – dels att ge traineen 

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

skapa sig ett nätverk av kontakter. 

Det anses vara en omöjlig arbetsuppgift att styra stora organisationer på egen hand, 

speciellt som chef anser Bergstrand (2003). Anledningen till detta är att det först ska 

formuleras en affärsidé för verksamheten, därefter ska ett antal strategier implemen-

teras vilket är krävande för den enskilda individen. Vidare förklarar han att det är ett 

viktigt moment att samarbeta med kompetenta medarbetare. Därför behöver led-

ningen anställa medarbetare som klarar av arbetsuppgifterna för att nå organisation-

ens mål. När målen väl är fastställda så blir det en motivationsfråga för medarbetarna 

att fortsätta vara verksamma i organisationen enligt Bergstrand (2003). 

En individs handlingar styrs av fyra olika faktorer såsom personlighet, begåvning, 

motivation och kunskap anser Skorstad (2011). Dessa fyra faktorer hör ihop och 

kompletterar varandra. Personlighet kan beskrivas om hur en individ uppfattas av 

andra, vilket i sin tur påverkar arbetet. Det finns många olika personligheter och en 

är att vara utåtriktad och social, någon som ofta pratar och engagerar sig i andra be-

skriver Skorstad (2011). Vidare beskrivs ordet begåvning som att en individ är bra på 

att utföra en uppgift. Ett exempel på detta är om en individ ska arbeta med siffror ska 

han klara av dessa arbetsuppgifter, annars blir det inte intressant att anställa indivi-

den. Skulle individen tycka att det är intressant med siffror men inte klarar av uppgif-

ten tyder det på att det inte finns någon begåvning förklarar Skorstad (2011). Om in-

dividen har begåvningen men saknar motivationen till att göra arbetsuppgifterna blir 

det utan verkan i sammanhanget då individen inte vill utföra arbetet. Därför blir mo-

tivationen en viktig pelare i arbetslivet anser Skorstad (2011). Med kunskap är det 

mer specifikt för varje yrke, att rätt kunskap finns hos medarbetarna som ska utföra 

ett arbetsmoment. Då individerna har rätt kunskap beskrivs de som skickliga yrkes-

personer anser Skorstad (2011). 
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En växande grupp inom organisationer är välutbildade individer, vilket medför att 

fler blir motiverade till att eftersträva kunskap. För chefspositionen krävs kompetens 

och ett självständigt tänkande så att arbetet blir utfört, ”Att leda företag är att skapa 

styrsystem så att ambitiösa medarbetare löser rätt problem” skriver Bergstrand 

(2003:10). Även De Jong, Streumer, Van der Klink & Van Zolingen (2000) menar 

att en organisation måste utbilda sina medarbetare för att förbättra arbetskraften och 

effektiviteten då globaliseringen gjort att konkurrensen ökat. Antalet organisations-

förändringar har dessutom ökat enligt Buch, Dysvik & Kuvaas (2010), vilket leder 

till att chefer behöver en hög kompetens och skicklighet från sina medarbetare för att 

kunna prestera bra. 

För att optimera prestationerna inom organisationer används allt oftare traineepro-

gram som en nyckelstrategi konstaterar McHardy, Von Treuer & Eral (2012). Vidare 

beskriver de att en viktig aspekt är hur motiverade medarbetarna är under traineepro-

grammet för att kunna implementera kunskapen på arbetsplatsen. Samtidigt är det av 

stor vikt att en organisation är involverad och förmedlar de verktyg som behövs för 

traineeprogrammet, vilket i sin tur leder till viljan att lära sig och att använda rätt 

kunskap hos medarbetarna beskriver McHardy et al. (2012). En fördel de tar upp är 

att implementera strategier med mål att framhäva en organisations delaktighet i trai-

neeprogrammet.  

Genom traineeprogram och personlig utveckling ökar medarbetarnas prestation och 

effektivitet på arbetsplatsen, vilket McHardy et al. (2012) anser vara en strategi av 

organisationerna. På arbetsplatserna är investeringar gjorda för att motivera och upp-

muntra medarbetarna till att utveckla spetskompetens genom traineeprogrammet. Un-

der traineeprogrammet gäller det också att implementera attityder och beteenden hos 

medarbetarna som går i målens riktning. För att försäkra sig om att investeringen i 

medarbetarna ger en avkastning så är det nödvändigt att de som går traineeprogram-

met uppnår de eftersträvade kraven anser McHardy et al. (2012).  

1.1.1 Uppbyggnad av traineeprogram 

TraineeGuiden.se startades år 2002 i syfte för att göra det lättare och mer intressant 

att hitta de olika traineeprogrammen. På webbsidan listar de alla traineeprogram som 

finns. Deras mål är att vara centrala när det handlar om begreppet trainee. Trainee-

Guiden.se menar att det har blivit allt fler svenska organisationer som använder sig 

av traineeprogram trots att det är otydligt vad som egentligen förväntas av en trainee. 

TraineeGuiden.se och riksförbundet Civilekonomerna har därför kommit fram till 

några förslag som de menar ska hjälpa till att tyda, vägleda och belysa genom att 

strukturera upp vad som borde ingå i dessa traineeprogram, både för organisationen 

och för de sökande till traineeprogrammet.  

Enligt TraineeGuiden.se ska ett traineeprogram bestå av 10 procent teori för att sedan 

varva det med praktik. Vidare beskriver de att traineeprogrammen kan vara olika 

långa beroende på innehåll och tid för att alla moment inom traineeprogrammet ska 

vara avklarade. Tillsammans ska chef och trainee anpassa traineeprogrammet efter 

vad de anser traineens egenskaper och kompetenser är, samt utse en mentor eller 

handledare som ska finnas tillgänglig för att se till så att hålltider och intentionerna 
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för traineeprogrammet följer schemat. TraineeGuiden.se tar också upp att efter en av-

slutad traineeutbildning ska traineen erbjudas att fortsätta sin tillsvidareanställning 

med relevanta arbetsuppgifter.  

1.2 Problematisering 

Eftersom det sker förändringar i samhället och på arbetsmarknaden så krävs en mer 

flexibel och kompetent arbetskraft anser Nikandrou, Brinia & Bereri (2009). För en 

organisations överlevnad och konkurrenskraft så har kompetenshöjningar och ut-

veckling av medarbetarna fått en betydande roll förklarar Nikandrou et al. (2009). 

Genom att rekrytera, attrahera och behålla den kompetens som redan finns kan detta 

förverkligas. Det är viktigt att tänka på individens behov när det gäller rekrytering. 

Detta på grund av hur fort medarbetarna kan utveckla sin kunskap till ökade prestat-

ioner för att vilja stanna kvar inom en organisation anser Nikandrou et al. (2009).  

Traineeprogram har fått ett stort intresse både för den nyexaminerade studenten men 

även hos arbetsgivarna beskriver Edenhall (2012). Vidare förklarar han att antalet 

traineeprogram har ökat för varje år och nya traineeprogram skapas i olika branscher 

oberoende om det är låg- eller högkonjunktur. Ur en organisations synvinkel används 

traineeprogram för att försäkra sig om att det framtida ledarskapet lever vidare ge-

nom att attrahera toppstudenter. En viktig aspekt från organisationens sida är att trai-

neerna lär känna organisationen från grunden menar Edenhall (2012). 

För att attrahera toppstudenter använder en organisation i vanliga fall traineeprogram 

anser Lomberg (2011). Traineeprogram används i syfte att utbilda framtida ledare i 

en organisation och varje individ har en egen inlärningsprocess. Det finns olika stilar 

som kan användas vid en inlärningsprocess och det är individuellt vad som fungerar 

bäst för var och en anser Ament (1990). Ju mer kompatibel inlärningsprocessen är 

med utlärningsstilen desto större chans är det att det kommer att bli en positiv erfa-

renhet av inlärandet. Ledningen i en organisation måste därför lyckas motivera sina 

medarbetare på rätt sätt för att öka både kompetensen och arbetsviljan enligt Ni-

kandrou et al. (2009).  

Eftersom en organisation ofta väljer att använda sig av traineeprogram för att komma 

åt rätt kompetens så gäller det att arbeta med motivation för att behålla individen. 

Därför blir det intressant att undersöka hur en organisation använder motivation som 

ett verktyg i arbetsprocessen bakom ett traineeprogram, hur arbetet ser ut både före, 

under och efter ett avslutat traineeprogram.  

1.3 Problemformulering 

Hur ser motivationsarbetet ut inom traineeprogram? 

Vad får individer inom traineeprogram att bli motiverade? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera organisationer som har traineeprogram för att 

få en fördjupad förståelse för hur de motiverar sina traineer, samt att få en inblick i 

hur traineerna motiveras och upplever motivation.  
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2 Studiens tillvägagångsätt 

2.1 Val av forskningsdesign 

När forskningsstudier utformas finns det olika vägar att gå, beroende på vad som ef-

terfrågas i studien för att få svar på problemformuleringen. Då finns det olika desig-

ner som kan användas så som experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell 

design, fallstudiedesign eller komparativdesign skriver Bryman & Bell (2013). Alla 

designer har olika infallsvinklar och eftersom denna studie handlar om att göra en 

fördjupning i ett fall så hamnar studien inom fallstudiedesignen. Anledningen till att 

vi har en fallstudie är för att vi ville undersöka i huvudsak traineeprogram, med in-

riktning på motivation. Vi har inriktat oss på att göra forskningen till en process där 

vi kan följa hela förloppet i organisationen från handledaren till traineen och vidare 

ut till den anställde traineen. Det kan ses som ett induktivt förhållande mellan teori 

och empiri det vill säga att forskningen utgår ifrån den empiriska delen och tar stöd 

av den teoretiska vilket Jacobsen (2002) framhäver. 

Jacobsen (2002) förklarar att kvantitativa och kvalitativa studier avgörs i vilken form 

informationen som samlas in har. Kvantitativ studie är enligt honom när den insam-

lade informationen består av siffror och den kvalitativa av ord. Därför blir vår under-

sökning en kvalitativ studie då våra respondenter kommer beskriva i ord hur de upp-

lever motivation. Skulle det istället vara något som skulle förklaras hade en kvantita-

tiv studie varit mer lämplig. Jacobsen (2002) anser också att det måste framkomma 

hur individer tolkar den sociala verkligheten för att förstå ett socialt problem. Det 

enda sättet att få fram det är att observera individerna, vad de gör, vad de säger och 

låta dem berätta med egna ord och egna tolkningar. Därför har vi valt att använda oss 

av intervjuer för att få svar på våra frågor. Dessa intervjuer kommer att vara deras 

berättelser, upplevelser och tolkningar av motivation i ett traineeprogram. 

Motivation är något som involverar oss alla på ett eller annat sätt, och alla motiveras 

av olika saker. Därför vill vi få reda på hur de som är handledare ser på motivation, 

samt hur de arbetar för att motivera traineerna men även hur de som går programmet 

upplever att de får motivation. 

2.2 Urval 

Vi har grundat vårt urval efter forskningsdesignen då en fallstudie innebär att gå 

djupt in i ett fall. Ett fall för oss i denna studie är traineeprogram. Då har vi valt att se 

på motivation ur flera synvinklar för att få den djupa förståelse som eftersträvas. Vi 

vill inte bara se på det ur ledningens perspektiv då vi valt att intervjua två handledare 

som håller i programmet utan även två som för tillfället går traineeprogrammet och 

hur de ser på det. Till sist har vi valt att intervjua två som redan gått ett traineepro-

gram och som valt att stanna kvar i organisationen för att kunna följa hela processen 

från trainee till anställd.  

Vår ursprungsidé var att gå in i Saab AB då det var den organisation vi hade haft 

kontakt med, men på grund av yttre omständigheter tvingades Saab AB att avbryta. 

Därför valde vi att kontakta fler organisationer och anledningen till att det blev just 
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SJ AB och SAS institute AB var för att de visade intresse när vi skickade ut förfrå-

gan om intervjuer, ett tillfällighetsurval vilket Bryman & Bell (2013) beskriver det. 

Organisationerna hade de kriterier vi eftersträvade för intervjun, nämligen ett trai-

neeprogram. Anledningen till att det bara var tre respondenter i SJ AB var att deras 

traineeprogram var nystartat och därmed bara hade två traineer samt en handledare 

till förfogande. För SAS institute AB:s räkning använde de inget traineeprogram för 

tillfället utan hade två individer som hade genomgått ett tidigare traineeprogram och 

därmed var klara och arbetade i organisationen. Därför valde vi att komplettera med 

SAS institute AB för att få se hela processen från början till slut.  

2.2.1 Presentation av respondenterna på SJ AB 

På SJ AB har vi intervjuat handledaren Lars Enberg och traineerna Maja Rapp och 

Markus Holfve. Enberg har arbetat på SJ AB i 10 år och för honom handlar det om 

att driva ett förändringsarbete i organisationen. Vidare förklarar han att sitt huvud-

område på SJ AB är att arbeta med ledarskap och ledarskapsutveckling. Rapp har en 

kandidatexamen i ekonomi från handelshögskolan i Göteborg och en masterexamen 

från Chalmersentreprenörsskola. Holfve började sin akademiska resa med en kandi-

datexamen på Göteborgs Universitet i företagsekonomi samtidigt som han arbetade 

deltid som rådgivare på Swedbank. Sista året innan examen åkte han som utbytes 

student till Italien och läste på Università commerciale Luigi Bocconi i Milano. Efter 

detta valde han att läsa en masterutbildning i Köpenhamn som heter innovationshan-

tering och företagsutveckling på två år. Under år två åkte han tillbaka till Italien och 

studerade på Università commerciale Luigi Bocconi och fick ut en masterexamen 

från Köpenhamn och en från Bocconi som är i economics management of techno-

logy.  

2.2.2 Presentation av respondenterna på SAS institute AB 

På SAS institute AB har vi intervjuat handledaren Patric Hellgren och de två färdiga 

traineerna Jacob Mårdfeldt och Linda Ögren. Hellgren är marknadsekonom och har 

varit på SAS institute AB i 12 år. Uppdraget har varit att utveckla deras partnerspro-

gram med allt vad det innebär beskriver Hellgren. Ögren har läst datasystemveten-

skap vid Stockholms Universitet i fyra år och även lite ekonomi under den tiden. Just 

nu arbetar hon som konsult och är 100 procent ute hos kund. Mårdfelt studerade eko-

nomi på Lunds Universitet men bytte sedan till teknisk fysik. Det slutade med att han 

både läste teknisk fysik och en kandidat i ekonomi. Han arbetar idag också som hjälp 

till säljarna då mer tekniska uppgifter ska genomföras i införsäljningsprocesssen i or-

ganisationen.  

2.3 Intervjuer i en kvalitativ forskning 

Eftersom vi valt att göra intervjuer med våra respondenter blir intervjuns form avgö-

rande för att bäst svara på problemformuleringen. I den här studien har vi då valt att 

ha en semistrukturerad intervju på grund av att samma frågor ställs till alla respon-

denter i samma position. Frågorna har dessutom öppna svarsmöjligheter och ger re-

spondenterna chansen att berätta sina erfarenheter och tankar i samma frågor vilket 

Bryman & Bell (2013) beskriver att en semistrukturerad intervju är. Anledningen till 

att vi väljer denna metod i en intervju är för att individerna har stor frihet att svara 
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hur de vill. Frågorna som ställs behöver inte följa den ordning de är uppställda i, 

samtidigt som nya frågor kan tillämpas då samtalet fortgår i olika riktningar beskri-

ver Bryman & Bell (2013). Därför kan det vara svårt att få fram samma information 

om vi istället hade använt en enkät. De teman vi har i studien är traineeprogram och 

motivation och vi vill få en förståelse i hur de gör ute i organisationerna. Därför har 

vi valt att vår intervju ska bestå av öppna frågor i dessa teman för att höra deras åsik-

ter och även ha några förskrivna underfrågor som säkerhet, utifall någon del inte 

kommer på tal i frågorna.  

Intervjuerna för SJ AB ägde rum i Stockholms stad, på SJ:s huvudkontor då vi fått en 

inbjudan att komma dit. Redan innan ville de veta syftet och vilka frågor som unge-

fär skulle komma vilket gjorde att vi skickade över ett preliminärt dokument med de 

frågor vi hade. Därmed visste de ungefär vad som skulle komma och blev inte över-

raskade. Väl på plats berättade vi ytterligare en gång syftet med studien samt hur vi 

tänkte använda insamlat material. Vi tog även fram ett skriftligt dokument där våra 

egna framtagna etiska principerna framfördes. I det dokumentet framkom syftet med 

vårt arbete och vad vi skulle skriva om. Där förtydligade vi att deltagandet var frivil-

ligt och kunde avslutas när som helst. Det var inte obligatoriskt att svara på alla frå-

gor om de uppfattades som stötande eller privat då våra frågor var personliga. Vidare 

stod det att informationen vi samlat in endast ska användas i syfte till uppsatsskrivan-

det. Anledningen till att vi hade med ett dokument i pappersform var för att försäkra 

oss om att de tagit del av informationen.  

Då Holfve, trainee, på SJ AB inte kunde vara tillgänglig under intervjun på grund av 

resa så valde vi att göra den intervjun per telefon vid ett senare tillfälle. Även de tre 

respondenterna från SAS institute AB intervjuades via telefon på grund av yttre fak-

torer så fanns ingen möjlighet att göra de på plats. Innan själva intervjuerna började 

frågade vi om det var tillåtet att spela in dem endast i syfte att använda det till arbe-

tet, vilket de godkände. 

2.4 Transkribering och inspelning av intervjuerna 

Det man ska tänka på när det gäller transkribering är att de tar tid att färdigställa be-

skriver Bryman & Bell (2013). Anledningen till att det är bra att transkribera är att 

forskaren är intresserad av vad respondenten säger men även hur de säger det förkla-

rar Bryman & Bell (2013). Samtidigt är det till stor hjälp när man ska sammanställa 

materialet då minnet inte alltid är det bästa. All insamlad data transkriberades och 

sammanställdes med hjälp av det inspelade materialet. Efter färdigställning raderades 

det inspelade materialet för att uppfylla kravet på konfidentiell behandling av inter-

vjumaterialet.  

När väl intervjuerna genomförts så stod vi inför den svåra uppgiften att ha ett tol-

kande perspektiv till de individer vi mött. Det var en utmaning att sätta oss in i den 

situation som de var i, försöka förstå vad de upplever dagligen. Det är här svårig-

heten kom in eftersom vi inte själva varit chefer så fanns risken att vi drog egna slut-

satser undermedvetet om hur de agerar i sin verksamhet. Man kan självklart förstå till 

en viss del men inte helt om man tänker till det tolkande perspektivet som Thurén 

(2007) beskriver. Han förklarar att vi inte förstår om vi inte själva har upplevt det vil-

ket leder till risken att vi fyller i de tomrum som finns med egna erfarenheter vi haft 
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från tidigare upplevelser. Lättare var det när vi intervjuade de som går traineepro-

grammet, då det är en form av utbildning som vi själva precis gått och kan därmed 

sätta oss in i situationen. Därför valde vi att skicka tillbaka den renskrivna empirin 

till våra respondenter för att försäkra oss om att vi tolkat och förstått det hela rätt. 

Samt för att respondenterna skulle få en andra chans till att ändra något om vi skrivit 

på ett sätt som de inte uppskattade.  

I utformningen av analysen valde vi att dela upp respondenterna i två kategorier, 

handledare och traineer på grund av att det var olika perspektiv till traineeprogram-

met. Anledningen till att vi sammanförde alla traineer var för att de hade liknande 

svar på frågorna.  

2.5 Validitet och reliabilitet 

En av de viktigaste aspekterna när man utformar en forskningsstudie är enligt Bry-

man & Bell (2013) att materialet har validitet. Det innebär hur bra en bedömning av 

de slutsatser man gjort i sin studie hänger ihop, eller inte. Kvale & Brinkmann (2009) 

förklarar att reliabilitet i en studie ofta behandlar relationen till frågan om studien kan 

göras om igen vid en annan tidpunkt och av andra forskare. Reliabiliteten handlar om 

hur intervjupersonerna svarar på frågorna, skulle de svara samma svar om någon an-

nan gjorde samma intervju beskriver Kvale & Brinkmann (2009). Samma sak gäller 

om den som intervjuar ställer ledande frågor till respondenterna. 

De beskriver vidare att validitet är giltigheten i ett yttrande. Ett giltigt argument är 

bland annat välgrundat, försvarbart och övertygande anser Kvale & Brinkmann 

(2009). Inom det samhällsvetenskapliga området används validitet som en metod på 

att man undersöker det som ska undersökas och inget annat. ”Validitet definieras ofta 

genom denna fråga: Mäter du vad du tror du mäter? ” (Kerlinger 1979:138). Genom 

att till exempel ämnet motivation diskuterades från olika synvinklar, via många frå-

gor om samma sak till en och samma respondent ger det en validitet i arbetet. Dessu-

tom får respondenterna i liknande befattning samma frågor och på så sätt blir även 

det en större validitet. På grund av att vi också valde att skicka tillbaka empirin för 

godkännande till varje respondent ger det också validitet till vår empiri då de står för 

allt som sagts under intervjuerna.  
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3 Motivationsarbete ur ett teoretiskt perspektiv 

3.1 Motivation genom KITA 

Herzberg (1968) beskriver ”kick in the ass” (KITA) som ledningens försök att instal-

lera en generator i sina medarbetare. Detta försök misslyckas alltid och Herzberg 

(1968) menar att om sådana hygienfaktorer som bra relationer mellan chef och med-

arbetare saknas kan en arbetstagare känna sig olycklig, men detta kommer inte att få 

honom att vilja arbeta hårdare om relationen finns. Några former av KITA beskrivs 

som negativ fysisk, negativ psykologisk och positiv. Negativ fysisk KITA användes 

flitigt förr i tiden och kan jämföras med en spark i baken. Det finns enligt Herzberg 

(1968) stora nackdelar med denna form, den är grov, den motsätter sig den välvilja 

som en organisation vill åt och eftersom det kan tolkas som en fysisk attack så kan 

det leda till att medarbetarna sparkar tillbaka.  

Psykologisk KITA innebär att ständigt övervaka sina medarbetare och samtidigt ut-

föra psykologiska spel, det har sina fördelar jämtemot negativ fysisk KITA. Dessa 

fördelar är att den sker osynligt och att smärtan sker inombords. Eftersom den påver-

kar den delen i hjärnan där de hämmande krafterna finns är det mindre risk för fysisk 

motreaktion anser Herzberg (1968). Fördelen är att det inte finns någon gräns när det 

handlar om att känna psykisk smärta, vilket leder till att möjligheterna för att utföra 

denna form av KITA ökar. Den som utför denna psykiska manipulation kan låta or-

ganiseringen eller systemet sköta KITA:n och själv stanna utanför situationen. Denna 

individ kan också känna någon sorts tillfredställelse av att kontrollera sina medarbe-

tare. Den sista fördelen som Herzberg (1968) tar upp är att om medarbetarna skulle 

komma med kritik och klagomål till detta sätt kan han alltid bli kallad paranoid ef-

tersom det inte finns några bevis till en attack. Denna negativa KITA leder inte till 

motivation utan den leder till agerande.  

Arbetsledare kan använda sig av positiv KITA som till exempel för att utlova extra 

belöningar eller status. Herzberg (1968) menar att med detta kan en organisation få 

medarbetare att göra det som efterfrågas, men de motiveras inte. Det är som att ge en 

hund en godis för att hoppa, det är den med godiset som är motiverad till att få hun-

den att hoppa medan hunden bara agerar för att få godiset. Det finns bara ett sätt att 

motivera medarbetare och det är att ge individen utmanande arbete med eget ansvar 

enligt Herzberg (1968). 

3.1.1 Herzbergs tvåfaktorsmodell 

Herzberg (1968) menar att de faktorer som skapar motivation och arbetsglädje är helt 

skilda från de som skapar missnöje, vilket leder till att arbetsglädje och arbetsmiss-

nöje inte är motsatser till varandra. Motsatsen till arbetsglädje är inte arbetsmissnöje, 

istället anser Herzberg (1968) att motsatsen är att det inte finns någon arbetsglädje. 

Liksom att motsatsen för arbetsmissnöje inte är trivsel, utan att det inte finns något 

arbetsmissnöje, vilket tabell 1 nedan tar upp som trivsel och vantrivsel. 

Det finns två olika typer av behov dokumenterar Herzberg (1968) i sin tvåfaktors 

modell. Den ena är det behovet som härstammar från de biologiska faktorerna så som 

hunger, vilket gör att det är nödvändigt att tjäna pengar. Dessa yttre faktorer kallar 
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Herzberg (1968) för hygienfaktorer, se tabell 1. Den andra typen av behov är de inre 

faktorerna som kallas för motivationsfaktorer. Dessa faktorer speglar de unika egen-

skaper en människa har som genererar en psykologisk tillväxt. Herzbergs (1968) 

forskning visade att motivationsfaktorerna var den främsta orsaken till motivation 

och tillfredställelse medan den främsta orsaken till missnöje var hygienfaktorerna. 

Tabell 1 nedan beskriver Herzbergs tvåfaktorsmodell: 

Motivationsfaktorer: Hygiensfaktorer: 

Arbetsuppgiftens karaktär Administration, policys och  

organisations struktur 

Tillfredställelse för utfört arbete Styrningen av medarbetare  

Erkännande för utfört arbete Relationerna mellan över- och  

underordnade 

Ansvar och kontroll över eget arbete Arbetsförhållanden 

Avancemang Lön och status 

Personlig utveckling Trygghet på arbetsplats 

Det skapar trivsel om dessa faktorer 

finns, men inte vantrivsel om de saknas  

Det skapar vantrivsel om dessa faktorer 

saknas, men inte trivsel om de finns 

Tabell 1. Egengjord tabell baserad på Herzbergs (1968) tvåfaktorsmodell. 

3.1.2 Inre och yttre motivation 

Motivation kan beskrivas på olika sätt och Pink (2010) beskriver att motivationen 

kan delas in i två kategorier. Det finns ett typ X beteende och typ I beteende hos alla 

människor. De som har ett typ X beteende drivs av yttre faktorer så som pengar, 

framgång och skönhet. Pink (2010) anser att det är pengarna i sig som är agendan för 

detta beteende och de agerar utifrån detta. De som har typ I beteendet drivs att känna 

frihet, utmaningar och en mening med själva uppgiften. Därför kan typ I beteendet 

ses som grön energikälla i motivationsvärlden menar Pink (2010) då den är billig, sä-

ker och förnybar i all oändlighet. Medan typ X beteendet bara blir dyrare och dyrare 

med åren. Alla människor har inte ett och samma beteende varje minut av varje dag 

men alla har ofta en tydlig läggning tillhörande en av kategorierna anser Pink (2010). 

Typ I och typ X står för inre och extern och är en hyllning till McGregors teorier, X-

teorin mot Y-teorin. X-teorin betonar att människan är lat, undviker gärna ansträng-

ningar, arbetar endast för pengarnas skull och därför måste de kontrolleras mer noga. 

Y-teorin däremot menar att människan anser att det är lika naturligt att arbeta som att 

äta eller sova. De drivs av att vara kreativa och initiativtagare vilket teorin belyser att 

människor som har satt upp mål gärna vill ha mer förklarar Pink (2010).  

Även Skorstad (2011) kategoriserar motivation i två delar, inre- och yttre motivation. 

Den ena delen som innefattar inre motivation visar en känsla av välbehag efter ett ut-

fört arbete, vilket kan vara spännande arbetsuppgifter. Den yttre motivationen inne-

bär belöningar och erkännanden så som lön, bonus eller högre position. Finns inte 

motivationen hos individen som ska utföra arbetet så spelar uppgiftens karaktär inte 
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någon roll förklarar Skorstad (2011). Ett exempel är om en individ skulle vara en po-

tentiell ekonomichef men individen i fråga inte är intresserad av siffror, kan det vara 

bättre att placera honom på en annan position. 

Har arbetsgivaren en medvetenhet i vad som motiverar medarbetarna anses det vara 

en fördel beskriver Skorstad (2011). Eftersom arbetsgivaren då vet hur motivationen 

ska användas för att medarbetarna ska prestera optimalt på arbetsplatsen. Arbetsgiva-

ren slipper även problem som kan uppstå när motivation saknas så som omsättning 

av personal, sjukfrånvaro och låg produktivitet på arbetsplatsen. Dessutom blir det en 

konkurrensfördel betonar Skorstad (2011). Samtidigt är det av stor vikt att den an-

ställde blir motiverad av det som organisationen erbjuder så individen arbetar med 

något som den är intresserad av. Alla motiveras av olika saker, en del motiveras av 

höga löner och andra motiveras av mer ledighet beskriver han vidare. Skorstad 

(2011) förklarar att motivation handlar om att få människor att påbörja en aktivitet 

och att de sedan fortsätter med aktiviteten. Skorstad (2011) menar även att motivat-

ion omfattar tre områden, nämligen egenskaper hos individer, egenskaper i arbets-

uppgifterna samt egenskaper hos organisationerna. För det första är egenskapen hos 

en individ till exempel ett behov att utmärka sig genom en prestation på arbetsplatsen 

eller rädslan för att göra fel. För det andra är egenskaperna i arbetsuppgifterna till ex-

empel att arbeta självständigt eller efter uppgifternas karaktär. Till sist är egenskap-

erna hos organisationen till exempel hur belöningssystemen ser ut eller hur persona-

len behandlas anser Skorstad (2011). 

I ett traineeprogram där utbildningen sker i olika delar av en organisation och som 

innebär ett brett definierande arbete behövs en viss typ av motivation enligt Buch et 

al. (2010). De menar även att det är individer som har en inre motivation och därmed 

utför arbetsuppgifterna för att de tycker det är intressant och roligt, samt ser arbets-

uppgifterna som belöningen i sig som efterfrågas i sådana program. Individerna har 

en viss nyfikenhet och söker utmaningar för att vilja lära sig och utforska nya saker 

menar Buch et al. (2010). Traineer som har inre motivation har fastslagits vara mer 

envisa för att införskaffa sig lärandets innehåll och uppfattar det mer konstruktivt än 

andra. Det har också fastställts att dessa individer är mer självdrivna och självstän-

diga och det gör att de är mer aktiva i att ta till sig feedback inom traineeprogrammet 

anser Buch et al. (2010). De lägger också mer tid och energi i de aktiviteter som sker 

inom traineeprogrammet, vilket höjer kvaliteten i deras arbete då de tar mer ansvar 

och är mer engagerade i sin egen utveckling förklarar Buch et al. (2010). 

3.1.3 Överföring av kunskap 

Motivationen att lära sig något hör ihop med resultatet vilket länge uppmärksammats 

av forskare beskriver Ford, Huang, Schmidt & Weissbein (2010). Deras forskning 

har visat att om traineerna är motiverade innan de börjat traineeprogrammet så kom-

mer även skickligheten och förmågan att överföra informationen till arbetsplatsen att 

visa resultat. Tidigare studier har även uppdagat att motivationen att lära sig saker 

har ett inflytande på resultatet, kunskapen och skickligheten menar Ford et al. (2010). 

De beskriver vidare att det finns två vägar att gå när det gäller motivation och överfö-

ring. Antingen genom motivationen att lära sig som förväntas påverka det inlärda re-

sultatet och kunskapen, den delen av kunskapen leder till en högre nivå av överfö-

ring. Den andra vägen för att överföra kunskap är i vilken utsträckning individerna är 
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motiverade att utnyttja de tillfällen som uppkommer för att överföra kunskapen be-

skriver Ford et al. (2010). För att behålla skickligheterna och de inlärda kunskaperna 

efter traineeprogrammet kan mental repetition eller att hjälpa till ute på arbetsplatsen 

tillämpas. Forskarna uppmärksammade även att de traineer som var motiverade un-

der programmet visade större tendens till att leta efter nya möjligheter ute på arbets-

platserna enligt Ford et al. (2010).  

Ytterligare en aspekt som tas upp är kontrollfokus som har en samhörighet med indi-

videns agerande och resultat skriver Ford et al. (2010). Det finns två sorters kontroll-

fokus, intern- och extern. Intern kontrollfokus innebär att de skaffar sig ett beteende 

utifrån den erfarenhet de upplever. Med extern kontrollfokus tolkar individerna hän-

delser som har med makt, tur eller ödet att göra. De individer som har den interna 

kontrollfokusgruppen har en större tendens att tro på deras ansträngningar och att den 

kommer generera ett bättre resultat än vad de som har en extern kontrollfokus. Det 

medför att de blir mer motiverade till att lära sig anser Ford et al. (2010). 

3.2 Lärande organisation 

Tidigare studier har visat att det blivit viktigare att införa begrepp som lärande orga-

nisation, livslångt lärande och organisatoriskt lärande anser De Jong et al. (2000). 

Grundtanken bakom dessa begrepp är att en organisation inte kan byggas på en indi-

vids kunskap utan måste implementeras och utvecklas i hela organisationen. Denna 

kunskap måste sedan hanteras på ett sätt så att organisationen i en allt mer konkur-

rensutsatt miljö fortfarande kan prestera. De Jong et al. (2000) menar att en organi-

sation bör kontinuerligt arbeta med organisatoriskt lärande där kunskapen skapas, 

fångas och delas inom organisationen. Human Resource Developments (HRD) roll 

förändras i dessa lärande organisationer från utbildningsspecialist till prestationsför-

bättrare. Fokus i HRD är att skapa miljöer och möjligheter till inlärning där individer 

och grupper kan lära och dela varandras kunskaper förklarar De Jong et al. (2000). 

HRD måste utveckla och skapa situationer där arbetstagarna uppmanas och upp-

muntras till att lära varandra och lära tillsammans. I det arbetet måste även HRD pla-

nera, följa upp och bedöma traineeprogrammet, de måste också skapa mått som re-

glerar kompetens för att kunna se resultatet menar De Jong et al. (2000). 

3.2.1 Nätverk 

Dalsgaard & Bendix (1998:17) definierar nätverk som ”vitt förgrenad grupp som hål-

ler ihop och hjälper varandra”. Tanken bakom nätverk är att individer på något sätt är 

beroende av varandra och inte kan undvika kontakt i all evighet, vilket är på  både 

gott och ont anser Dalsgaard & Bendix (1998). De beskriver vidare att genom sam-

hörighet utvecklas individer på grund av att de tillsammans kan uppnå bättre resultat 

än självständigt, i nätverk ligger styrkan i mångfalden och flexibiliteten. En viktig 

aspekt som de tar upp är att informationen inte bara är något som en individ får utan 

även söker, och att den även kan delges till fler.  

Organisationer arbetar på olika sätt för att få folk att söka till deras traineeprogram. 

Detta kan enligt Buch et al. (2010) fokusera på utveckling av kompetens, engage-

mang och att säkerställa karriärsutveckling inom en organisation. Det som traineen 

får ut efter att gett sitt engagemang och presterat i programmet kan ses som ett socialt 

utbyte mellan ledare och trainee menar Buch et al. (2010). En Organisation skapar en 
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sorts skyldighet genom att låta traineen delta i traineeprogrammet som sedan denne 

måste återgälda genom engagemang och prestationer. Alltså kan ett traineeprogram 

ses som en serie av sociala utbyten mellan traineen och en organisation där traineen 

får erbjudande att medverka i detta traineeprogram om dennes beteende och attityd är 

rätt menar Buch et al. (2010).  

3.3 Traineeprogram i en organisation 

Huvudmålet med traineeprogram är enligt Nikandrou et al. (2008) att förse, behålla 

och förbättra de nödvändiga färdigheterna för att hjälpa en organisation att nå sina 

mål. Samtidigt skapas konkurrensfördelar genom att förbättra sin största tillgång, 

som är medarbetarna. Trainees anses ha två karakteristiska drag nämligen pålitlighet 

och effektivitet anser Nikandrou et al. (2008). Träningens utformning ska ha både te-

oretiska och praktiska delar, utöver detta är kunskap och färdigheter väsentliga verk-

tyg att ha med sig. En kombination av dessa element är viktigt och leder till ökad in-

lärning. Även De Jong et al. (2000) beskriver för att förbättra kvaliteten i arbetskraf-

ten och öka den produktiva kapaciteten i en organisation har det blivit nödvändigt att 

kontinuerligt investera i utbildning för medarbetarna. De Jong et al. (2000) menar att 

det finns fördelar och nackdelar med att ha utbildning på arbetsplatsen, se tabell 2 ne-

dan som beskriver fördelar och nackdelar med utbildning på arbetsplatsen: 

Fördelar Nackdelar 

Länkarna mellan inlärning och praktik 

är stark, vilket ska ha en positiv påver-

kan på motivationen hos en trainee. 

Handledarna uppfattar ofta ansvaret för 

traineen som en extra börda till deras re-

dan fulla schema.  

Effektivare inlärning av färdigheter som 

arbetet kräver, en snabbare inlärning 

och att kunskapen är lättare att behålla. 

Arbetsplatsens atmosfär kanske inte är 

utvecklad för att starta upp en inlärning-

process och få den att fortsätta. 

Kostnadseffektiviteten är mer gynnsam 

för organisationen. 

Överbelastning av arbete kan ha en ne-

gativ effekt på inlärningen.  

Arbetsförlagd utbildning är mer flexi-

belt och kan levereras ”just in time” och 

kan enkelt anpassas efter oväntade för-

ändringar.  

Materialet till inlärningsprocessen är 

ofta inte den senaste versionen. 

Eftersom utbildningen ges på den plats 

där de anställda sedan ska arbeta kan de 

enkelt applicera den kunskap de lärt sig 

då systemen är de samma.  

Tidsbristen kan leda till att kunskaper 

som behövs får liten uppmärksamhet så 

det blir svårare att utföra problemen se-

nare på egen hand.  

 Utbildningen av de handledare som ska 

leverera kunskapen är oftast otillräcklig. 

Tabell 2. Egengjord tabell baserad på De Jong et al. (2000) teorier. 

3.3.1 Strukturerad och ostrukturerad arbetsförlagd utbildning 

Arbetsförlagd utbildning kan enligt De Jong et al. (2000) delas in i två kategorier 

strukturerad och ostrukturerad. När det vanligtvis talas om arbetsförlagd utbildning 
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är det oftast den strukturerade formen som menas förklarar de vidare. Enligt De Jong 

et al. (2000) så går strukturerad arbetsförlagd utbildning ut på att det finns planerade 

instruktioner för vad som förekommer under arbetstid, centrerade på de kunskaper 

och färdigheter som behövs för att kunna utföra ett kompetent arbete. De Jong et al. 

(2000) definierar det som en strukturerad, organiserad eller avsiktlig form av utbild-

ning med pedagogiska insatser där arbetsplatsen ska fungera som en plats för lä-

rande. Dessutom beskriver de att den avsiktliga inlärningen kräver ett formellt utbild-

ningsarrangemang som omfattar inlärningsmålen som är uppsatta. Den som kan ge 

denna utbildning menar De Jong et al. (2000) är en handledare, erfaren medarbetare, 

en underordnad eller en jobbcoach som är utanför organisationen, utbildningen kan 

även vara självriktad och övervakas av endast de anställda.  

Den ostrukturerade formen av arbetsförlagd utbildning innehåller informella metoder 

för inlärning menar De Jong et al. (2000). Det innebär att inlärningen inte är avsiktlig 

utan den blir en biprodukt av de dagliga schemalagda aktiviteterna som sker. Den 

ostrukturerade inlärningsprocessen följer därför ingen plan eller utbildningsarrange-

mang utan inlärningen sker från att imitera andra erfarna arbetstagare anser De Jong 

et al. (2000). 

3.3.2 Utvärdering av traineeprogram 

Ser man tillbaka i tiden så har traineeprogram ökat avsevärt och det har lagts ner 

mycket pengar på dem förklarar Barnow (1986). Dessutom är det många aktörer som 

är intresserade av vad traineeprogrammet har genererat, det vill säga om det har varit 

effektivt, hur det skulle kunna utvecklas samt vad hände med individerna efter ett av-

slutat program. Det är ett så kallat ”process evaluation”, utvärdering av programmet. 

Själva programmet är till för att utveckla och förbättra medarbetarna, som de annars 

inte hade haft tillgång till utanför programmet beskriver Barnow (1986). Målet med 

traineeprogrammet är enligt honom att det ska generera utbildningsfördelar för att 

konkurrera på arbetsmarknaden.  

Får de anställda inte rätt utbildning inom traineeprogrammet kommer det önskade re-

sultatet inte mäta upp till den stora investering en organisation har gjort menar Chi-

mote (2010). För att kunna möta en organisations befintliga och framtida behov är 

programmen utformade för att förbättra och öka traineens prestationsnivåer. För att 

effektivt ta hand om de mänskliga resurserna i en organisation skapas ett traineepro-

gram anser Chimote (2010). Traineeprogrammen bistår även till att de personliga 

målen integreras med organisationens mål. Detta leder till produktivitetsförbätt-

ringar, mer motiverad personal, kostnadseffektivitet, flexibilitet bland de anställda 

och en förbättrad kvalitet på den slutliga produkten eller tjänsten anser Chimote 

(2010).  

Vidare beskriver Chimote (2010) att det är ett viktigt moment att utvärdera dessa 

program för att kunna se om en organisation når sina mål med traineeprogrammen. 

Anledningen till detta är för att se om traineeprogrammen utförs på bästa sätt eller 

om de kan göra några ändringar för att förbättra resultatet. De två skälen för att göra 

dessa utvärderingar är enligt Chimote (2010) för att motivera genom att visa hur trai-

neeprogrammets existens och budget bidrar till organisationens mål och därefter be-

sluta om programmet borde avslutas eller fortsätta. Det andra skälet är för att samla 
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information för att utveckla och förbättra traineeprogrammet i framtiden. Det finns 

fyra nivåer av utvärdering inom traineeprogram enligt Chimote (2010). De nivåerna 

är reaktion, lära, beteende och resultat. Reaktion mäter tillfredställelse, hur traineen 

har uppfattat traineeprogrammet. Lära är i den utsträckning som traineen tagit in sina 

kunskaper, färdigheter och ändrat beteende som resultat av programmet. Beteende 

visar i vilken utsträckning traineen ändrat sitt beteende under traineeprogrammets 

gång. Sist har vi resultatet som visar vad traineeprogrammet lett till och detta beskri-

ver Chimote (2010) kan vara ökad produktion, förbättrad kvalitet, minskade kostna-

der, reducerad frekvens, ökad försäljning och högre vinster. 

3.4 Kompetens 

En allt snabbare teknologisk utveckling och ett ökat internationellt samarbete medför 

att behovet av kompetens ökar anser Skorstad (2011). Detta gör att kraven på både 

arbetstagare och arbetsgivare ökar för att prestera bra, även kallat kunskapssamhället. 

Detta påvisar att det behövs mer kompetens i en organisation och att det är rätt kom-

petens som efterfrågas beskriver Skorstad (2011). Han förklarar vidare att det finns 

olika sorters kompetens men att den han fokuserar på är duglighet i arbetslivet, vilket 

är det som en organisation ofta efterfrågar. Med duglighet i arbetslivet menas att en 

individ ska ha ett samband mellan de uppgifter han har och hur han utformar dessa.  

En organisation kan göra en grundlig kartläggning av vad de vill ha för kompetens i 

en organisation för att lättare få fram rätt individ till rätt plats menar Skorstad (2011). 

Kartläggningen inkluderar intervjuer, tester och kontroller för att se om individerna 

är lämpliga. En tolkning av kompetens är enligt Skorstad (2011:26) ”beteende som 

resulterar i ett effektivt utförande av ett visst arbete”. Vidare beskriver han att en ar-

betsökande inte klarar sig enbart på en lång utbildning utan måste även behärska 

samarbete, handledning och ledarskap för arbetsuppgifterna. 

Även Buch et al. (2010) anser att det krävs en hög kompetens för att en individ med 

chefsposition ska kunna prestera bra. För att nå denna höga kunskapsnivå har trai-

neeprogram spridit sig och finns i de flesta organisationer beskriver de. Omfattande 

forskning har dokumenterat att det finns en relation mellan traineeprogram och de 

viktiga utfallen som ökade individuella prestationer, organisations produktivitet och 

prestation menar Buch et al. (2010). Det råder en allmän enighet mellan forskare 

inom detta ämne att arbetsplatsens influenser påverkar relationen mellan traineens re-

aktioner och prestationer. Ett traineeprograms effektivitet beror på att det finns för-

hållanden som underlättar inlärningen av ledaregenskaper och tillämpningen att lära 

sig från erfarna chefer enligt Buch et al. (2010). Även Ford et al. (2010) anser att det 

är viktigt att traineen kan använda de inlärda färdigheterna på arbetsplatserna. För att 

därigenom förstå hur överföringen till arbetsplatsen går till så har fokus legat på ut-

formningen av programmet, de individuella skillnaderna för individ till individ samt 

arbetsmiljön. 
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4 Empirisk studie vid SJ AB och SAS Institute AB 

SAS Institute AB ”statistical analysis 

system” 

Startades i Sverige: 1986  

Anställda: 150st i Sverige  

Verksamhet: Hjälper företag att för-

vandla stora datamängder till värdefull 

kunskap för verksamhetsutveckling. 

SJ AB ”statens järnvägar” 

Startades i Sverige:1856 

Anställda: 4000st 

Verksamhet: Ägt av svenska staten med 

uppdrag att bedriva lönsam persontra-

fik. 

Tabell 3. Fakta om organisationerna. källa: SAS Institute inc. (2014) och SJ AB (2014) 

När Lars Enberg började på SJ AB 2004 gjordes en stor omstrukturering. De drog 

ner på organisationen kraftfullt och gjorde en kompetensväxling detta år där de höjde 

kompetenskraven generellt i organisationen och i synnerhet på huvudkontoret. 

Samma sak sker just nu i organisationen då de i maj 2014 kommer reducera antalet 

tjänster, syftet med förändringen är att det kommer bli konkurrens på den svenska 

järnvägen. Patric Hellgren som arbetar på SAS institute AB är marknadsekonom och 

även den organisationen står inför stora förändringar i dagens läge. 

4.1 Handledarna 

4.1.1 Handledarnas syn på motivation 

Enberg drivs själv av utmaningar som skapar ansträngning, vilket ger en personlig 

utveckling. På liknade sätt motiveras Hellgren genom att arbeta med förändringsar-

bete men även av flexibla arbetstider och möjligheten att vara med och påverka i or-

ganisationen gör att han blir motiverad. Enberg förklarar vidare att det finns en mer 

övergripande nivå varför han väljer att arbeta på SJ AB, vilket är på grund av att or-

ganisationen gör mycket nytta på många olika sätt. Det finns flera aspekter att se det 

på men Enberg väljer att se utifrån det positiva som organisationen tillför och tycker 

därför det känns väldigt bra att gå till arbetet varje dag.  

Enligt Enberg påverkas individer av olika drivkrafter och menar att de båda trai-

neerna i organisationen har både lika och olika drivkrafter. Det hela handlar om vär-

deringar, ”är mina värderingar att bli en hög chef med mycket lön eller är mina vär-

deringar att jobba för andra och för samhället?” Enberg anser att det finns några 

grundfaktorer till motivation och det är att ha en tillräcklig lön för att kunna ta hand 

om sig själv och sin familj. Enberg beskriver motivation som inre och yttre motivat-

ion. Inre motivation som: Vad är det som är viktigt för mig? I termer av ledarskap så 

är den inre motivationen anledningen till att få saker gjorda på arbetet betonar En-

berg. Yttre motivation ser han exempelvis som lön, men hans erfarenhet av yttre mo-

tivation är att den fungerar en kort stund och därefter blir oviktig. Vidare berättar En-

berg om tre principer när det gäller varför man ska välja en viss arbetsgivare. Dessa 

är ”money, meaning och magic”. Money står för att ha tillräckligt bra lön för att leva 

ett bra liv. Meaning betyder att företaget tillför något viktigt till samhället. Magic in-
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nebär att det finns många kompetenta medarbetare i organisationen som ger ett ut-

byte i vardagen, genom att bli stimulerad av sina kollegor och de individer som finns 

i omgivningen.  

Det som är viktigt för Enberg är att känna sig delaktig i ett sammanhang, att utveck-

las med arbetsuppgifterna. Enberg menar för att utvecklas med arbetsuppgifterna ska 

dessa vara balanserade mot ens egen förmåga att prestera och de resurser som finns 

tillgängliga i organisationen. Hellgren beskriver att arbeta i en trivsam arbetsmiljö 

och att ha bra medarbetare omkring sig motiverar honom. Det är en utmaning förkla-

rar Hellgren vidare på grund av att det är många förändringar som sker, med hög 

press på medarbetarna för att effektiviteten ska öka. Under dessa omständigheter kan 

det vara svårt att hitta harmonin på arbetsplatsen. Men en bra arbetsmiljö är något 

som har en stor påverkan till varför Hellgren vill gå till ett arbete varje dag. Är ar-

betsmiljön bra resulterar det i bra förutsättningar för att utföra de tilldelade uppgif-

terna förklarar Hellgren vidare.  

På frågan om vad som inte motiverar handledarna förklarar Enberg att det finns olika 

ledarstilar och eftersom han arbetar med ledarskap finns det några stilar som inte pas-

sar honom, till exempel piska och morot. Detta innebär belöning kontra straff och 

denna stil är väldigt omotiverande för Enberg. Hellgren beskriver att saker som inte 

främjar utvecklingen i arbetet är omotiverande för honom. 

Vidare berättar Enberg att traineerna förväntas ha en egen motivation när de börjar 

traineeprogrammet. De ska ha en inre motivation och vilja lära sig nya saker på egen 

hand. De söker inte individer som de förväntas motivera utan att de individerna ska 

ha en egen drivkraft menar Enberg. Hellgren berättar att de lägger stor vikt i att hitta 

de individer som har en drivkraft för deras arbetsområde, traineen ska vilja kliva in 

och lära sig dessa bitar. Medvetet jagar SAS institute AB inte topptalangerna förkla-

rar Hellgren, anledningen är att dessa individer är svåra att behålla. Utbildningen 

som de har tar tid att lära sig, vilket är en lärande process beskiver Hellgren. Han an-

ser även att det är en miljö som är motiverande, då det finns stora valmöjligheter på 

alla områden. 

4.1.2 Motivation i traineeprogram  

I utformningen av SJ AB:s traineeprogram ser de till att traineerna passar ihop med 

cheferna de samarbetar med, dessutom får traineerna en bred inblick i organisationen 

tidigt i programmet. ”När de blivit mogna i sin roll och fått en förståelse för organi-

sationen och de utmaningar som vi står inför så har de mer och mer själva fått på-

verka sitt innehåll i traineeprogrammet, vilket jag tror har varit väldigt avgörande för 

deras motivation.” observerar Enberg. Som trainee kunde de påverka innehållet ge-

nom att till exempel önska var de skulle ha sin praktikplats och vilka arbetsuppgifter 

de skulle utöva förklarar Enberg, och de ansvarar själva för sitt eget lärande. Det 

måste vara en mogen individ som är beredd att kliva upp och ta ett ansvar från dag 

ett. Även Hellgren beskriver att han uppmärksammat traineernas intressen, vilket 

gjordes successivt under traineeprogrammet då de inriktades mot de kategorier trai-

neerna tyckte var intressanta. Som trainee på SAS institute AB har de ”möjlighet att 

nischa sig om man vill specialisera sig på olika saker, både på djupet och bredden” 
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förklarar Hellgren. Vidare berättar han att ledningen har en plan för vad som sker ef-

ter traineeprogrammet, för att bli en duktig hantverkare som Hellgren uttrycker det så 

behövs mycket praktik.  

Skillnader i motivation kan förekomma hos traineerna beroende på vilka situationer 

de sätts i menar Enberg. Eftersom traineerna studerat en längre tid och inte har så 

mycket arbetslivserfarenhet kan de reagera på olika sätt när de kommer ut på arbets-

platsen. Även Hellgren har uppmärksammat förändringar i motivationen då trai-

neerna kliver in i en ny yrkesroll där de ska implementera sina kunskaper, de hamnar 

i en vardag de inte känner igen. Enberg beskriver att traineerna haft en uppsättning 

förväntningar innan de påbörjat traineeprogrammet av vad programmet ska generera, 

vilket gör att motivationen stärks när förväntningarna infrias och tvärtom. På samma 

sätt beskriver Hellgren att programmet har målat upp en bild av arbetet men när de 

kommer ut på arbetsplatsen har det varit en annan. Det har varit en frustration för 

vissa traineer. Men han tycker det är kul att traineerna har kunnat hantera detta på ett 

bra sätt, samt att de förstår att de själva är en del i förändringsprocessen. Är det något 

som är roligt så blir de motiverade just genom att de får vara med och påverka och 

skapa något betonar Hellgren. SJ AB:s traineer har fått kliva in i organisationen som 

vilken kvalificerad medarbetare som helst. Enberg menar att när traineerna får ansvar 

så tar de ansvaret. Organisationen har bidragit med förutsättningar för att traineerna 

ska lära sig väldigt mycket om SJ AB vilket redan presenteras i rekryteringen.  

Efter ett avslutat traineeprogram handlar det om att traineerna får söka de tjänster 

som är lediga, alternativt om traineen fått en bra relation med någon ledare i organi-

sationen och därmed kan skapa en ny tjänst enbart för traineen. Enberg förklarar att 

organisationen inte kan lova en fast tjänst efter programmets gång från start, på 

grund av omorganiseringen. Han menar att det är sådant tiden får avgöra. Det här 

året har traineerna varit väldigt eftertraktade hos cheferna, vilket medförde att trai-

neerna kunde välja de tjänster som de själva tyckte var intressanta för deras egen ut-

veckling.  

4.1.3 Handledarnas beskrivning av traineeprogrammet 

SJ AB:s traineeprogram har inriktning på management trainee och syftet är att trai-

neerna ska kunna bli ledare eller i alla fall nyckelpersoner i organisationen på lite 

längre sikt. Enligt Enberg startade organisationen sitt nya traineeprogram förra året 

och de första traineerna blir färdiga första maj i år. Ledningen tyckte att det var 

lämpligt att utifrån de resonemang som tagits upp tillsammans med traineerna och 

deras chefer att de kliver in i sina roller med en gång. SAS institute AB:s traineepro-

gram däremot inriktar sig på ”business analytics”, vilket hjälper ledare att ta bra be-

slut och Hellgren beskriver vikten med att få in en grundkompetens i statistik som 

betydande. Det behövs även ny arbetskraft och kompetens vilket han vidare beskri-

ver kan sätta igång innovationsspiralen i organisationen. Analyticsavdelningen på 

SAS institute AB söker de traineer som är bra på att kommunicera och att lyssna. Ge-

nerellt är det svårt att attrahera den målgruppen som de anser har dessa analytiska 

kunskaper förklarar Hellgren.  

När det gäller designen av SJ AB:s traineeprogram finns det en fördel med att bara 

ha två traineer, detta menar Enberg i termer av flexibilitet. ”Det är mycket lättare att 
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komma ut i organisationen och säga att vi har två traineer. Skulle dom kunna få vara 

med på någonting ute i eran verksamhet som skulle kunna bidra till att dom utvecklar 

sin kompetens och sin förståelse för våran verksamhet?” Det är ingenting som är 

svårt menar Enberg men det är väldigt komplext då traineen måste förstå kausalsam-

bandet, från ett beslut till att vad det faktiskt innebär. Enberg har försökt att driva 

traineerna till att få en helhetsförståelse för järnvägssystemet utifrån rollen som ope-

ratör.  

SAS institute AB utformade traineeprogrammet så att det skulle vara som en grund-

struktur vilket även skulle kunna tillämpas ute vid deras partnersorganisationer. Det 

är ett tvåårigt program med en grundutbildning som inriktar sig mot vad deras part-

ners vill ha. Syftet är att få in nya individer i branschen för framtida positioner för-

klarar Hellgren. Den viktiga delen att lära är kommunikation och att arbeta mot af-

färssidan samt att finna en teknisk lösning till problem som uppstår. Eftersom SAS 

institute AB är i en förändringsfas har traineeprogrammet inte prioriterats, vilket in-

nebär att traineerna inte fått en helhetsbild som de ursprungligen planerat beskriver 

Hellgren. Detta resulterar i en av punkterna för utvärderingen, att se till att nästa trai-

neer kommer ut och får se organisationen mer. Upplägget för programmet har varit 

att det ska vara en konstant förändring för att möta upp de behov som finns i organi-

sationen. Hellgren anser att det är hela poängen med traineeprogrammet, att se olika 

processer och hur avdelningarna fungerar.  

4.1.4 Handledarnas roll i traineeprogrammet 

Rollen som handledare är enligt Enberg att bidra med förutsättningar för en trainee 

att lära sig något. Därför söks traineer som är så pass mogna och som vågar kliva ur 

sin komfortzon, vågar sätta sig in i nya situationer. När de inte kan allt från början 

ska traineerna våga ställa frågor, våga ställa utmanande frågor och med de frågorna 

ifrågasätta det befintliga arbetssättet. ”Gör vi rätt saker eller saker på rätt sätt?” Vil-

ket båda traineerna har lyckats bra med anser Enberg. Ambitionen är att erbjuda trai-

neerna att arbeta på olika enheter för att få olika perspektiv av organisationen menar 

Enberg.  

Den ena traineen började arbeta som planerare, och hade som uppgift att alla 700 ar-

betare var på rätt plats vid rätt tid. Det kan vara en tuff uppgift efter att ha kommit di-

rekt från universitetet, kontra en lokförare som har arbetat länge och som kan allt om 

järnvägen. Speciellt när det behövs extra folk och någon har tänkt sig vara ledig men 

måste arbeta för att någon annan är sjuk. Den andra traineen fick starta i vd staben 

från ett helt annat håll i verksamheten, arbeta med högsta ledningen och chefstrate-

gen SJ AB har. Det gav ett perspektiv ovanifrån och traineen fick en förståelse av hur 

ledningen tänkte. Det blev två helt olika ingångar för traineerna förklarar Enberg och 

efterhand har traineerna fått prova lite olika praktikplatser i organisationen. Ett annat 

värde för traineerna har varit att de lär känna många medarbetare i organisationen 

och därmed fått ett nätverk. För att klara sig bra och skapa värde i en organisation är 

nätverk väldigt viktiga, att skapa bra relationer till många medarbetare menar En-

berg.  

Traineeprogrammen ser olika ut för varje år och det beror på vart organisationen står 

och hur kompetensberoendet ser ut för tillfället beskriver Enberg. Till nästkommande 
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traineeprogram söktes någon med mer teknisk bakgrund, med inriktning mot indust-

riell ekonomi istället för årets inriktning som var managment trainee. Eftersom det är 

första året som SJ AB genomför det nya traineeprogrammet så finns det saker som 

kommer utvecklas till nästa år menar Enberg. Det kommer att vara skarpare och kla-

rare mål inför varje praktikperiod. Det kommer att bli tydligare vad som förväntas 

och vad organisationen vill åstadkomma med varje praktikplats. Med detta anser En-

berg att de ska kunna mäta och följa upp resultaten för att sedan fortsätta utveckla 

programmet. Även Hellgren beskriver att de har löpande uppföljningar med sina kan-

didater som gått traineeprogrammet, där fångar han upp den inputen traineerna själva 

har. Det är kopplat till deras affärsutvecklingsprocess då de själva är med och påver-

kar programmet till kommande kandidater. Där kan de även gå in som mentorer till 

de nya traineerna vilket har varit själva planen förklarar Hellgren.  

4.2 Traineerna 

4.2.1 Hur traineerna upplever motivation 

Maja Rapps grundinställning till arbete är att göra rätt för sig då hon ser lönen som 

en morot och vill gärna bidra så mycket som möjligt och underlätta för sina kollegor. 

Medan Markus Holfve går till arbetet varje dag för att han drivs av utmaningar. 

Linda Ögren går till arbetet för den sociala biten, hon trivs bra med sina kollegor och 

att hon känner att hon gör nytta. Motiverande både för Rapp och Holfve är det för-

ändringsarbetet som för tillfället genomförs på SJ AB. Då Holfve ser den som en ut-

maning att det finns nya problem att hitta och nya lösningar att finna. Rapp ser det 

som en motiveringsfaktor då hon måste visa vad hon kan och att hon förtjänar att ar-

beta kvar. Hon vill visa ledningen att de gjort rätt genom att tro på hennes förmåga 

och kompetens.  

Samtliga traineer blir motiverade av resultat. Ögren berättar ”när någon tror på mig 

och jag själv märker att jag blir bättre på någonting jag gör motiveras jag att fort-

sätta”. Rapp motiveras av de egna målen på arbetet medan Holfve och Jacob Mård-

felt motiveras av uppföljning och att se resultat. Holfve sätter upp mål och kartlägger 

utförandet för att sedan dagligen följa upp och se om resultaten går i rätt riktning. 

Mårdfelt säger som ett exempel ”jag gillar att måla vägg hemma för att jag ser snabbt 

resultatet”. 

Både Rapp och Mårdfelt blir motiverade till att prestera bra genom intressanta ar-

betsuppgifter och att arbeta med något som de tycker om. Mårdfelt gillar precis som 

Rapp att ha många bollar i luften då han annars gärna skjuter upp arbetsuppgifterna 

om han inte har pressen på sig att prestera. Medan Rapp ser det som en utmaning för 

att se hur mycket hon klarar av att hantera samtidigt som hon inte tröttnar på sina ar-

betsuppgifter. Ögren vill se framsteg från utmaningar, för att se att hon klarar av det 

och blir då motiverad till att fortsätta prestera. För Holfve är motivation en mental 

känsla som gör att individer orkar ta sig framåt. Han förklarar att det monetära och 

titlar kan bidra till motivationen, men att det i slutändan handlar om en känsla. Käns-

lan får Holfve genom att utvecklas, ”det är inte bara att lösa problem utan att växa 

som person och att växa med organisationen”.  
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Det som inte motiverar Rapp och Holfve är omotiverade människor. Det vill säga en-

ligt Holfve att individerna i omgivningen inte är lika motiverade att utföra arbetet. 

Enligt Rapp är det människor som inte bidrar eller som bidrar på helt fel sätt. Rapp 

förklarar även att om hennes arbetsinsats inte uppmärksammas eller tas tillvara på, 

gör henne omotiverad. Ögren beskriver sig själv som social så att arbeta ensam är nå-

got som är omotiverande för henne. Hon vill gärna ha kollegor och slippa göra 

samma arbetsuppgifter dag ut och dag in. Mårdfelt blir omotiverad av att inte se 

några resultat vilket kan vara problematiskt och frustrerande då det ofta är långa cyk-

ler inom SAS institute AB, 12-18 månader innan resultatet syns. Trots att Mårdfelt 

gör sitt arbete bra blir detta ett omotiverande moment för honom. 

4.2.2 Motivation inom traineeprogrammet  

En viktig faktor enligt Rapp för att motivera människor är bekräftelse. Det är något 

som hon uppmärksammat i traineeprogrammet då handledaren har stöttat och lyssnat 

när det varit mycket på arbetsplatsen. Det är lättare att bli bekräftad då handledaren 

uppmärksammar deras arbete vilket hjälper henne att prestera bättre. Det som får 

Mårdfelt att prestera bra är känslan av ett riktigt ”case”, där han måste leverera. Han 

förklarar det som ”det ska vara på riktigt och relatera till något som betyder någon-

ting”. Detta låg även som grund igenom traineeprogrammet där han ville göra bra 

ifrån sig på prov och föredrag.  

Holfve anser att SJ AB:s traineeprogram är litet och kan liknas med en traineetjänst 

istället för ett program. Detta gör att den är individuellt skriven och Holfve förklarar 

att det som motiverar honom inte nödvändigtvis behöver motivera Rapp. Av den an-

ledningen kan det därför vara svårt att arbeta med en motiveringsmorot eller ett moti-

veringsarbete. Det som är viktigt för Holfve är uppföljning och feedback vilket han 

anser att SJ AB arbetar med. Även Rapp tar upp feedback och uppföljning men hon 

ser det som ett motivationsarbete från ledningens sida. 

Enligt Rapp får de som går traineeprogrammet rotera runt mellan avdelningar för att 

få lära känna organisationen från grunden. På den division hon befinner sig för till-

fället kommer hon att utvärderas. Varje handledare ute på arbetsplatsen skriver var 

hon arbetat, vad hon åstadkommit och hur nöjda de var med hennes insats. För att 

förbättra motivationsarbetet anser Rapp att denna metod borde förekomma på varje 

division och över hela programmet för att tydligt kunna se sina resultat. 

Under traineeprogrammets gång motiverades Ögren av den sammanhållning de som 

gick hade tillsammans, då de uppmuntrade varandra när problem uppstod och att de 

kunde dela upplevelsen med varandra. Både Rapp och Holfve anser att de får den 

motivation de behöver för att prestera bra. Annars skulle Rapp inte ha stannat kvar i 

organisationen och Holfve förklarar att han hade väldigt mycket motivation med sig 

in i traineeprogrammet. Det är viktigt att redan i rekryteringsfasen få in motiverade 

och ambitiösa individer då Holfve anser att det är svårt att väcka motivation på deras 

positioner.  

Det roligaste med programmet är enligt Rapp att få rotera runt i organisationen och 

få en förståelse av hur organisationen fungerar. Medan Holfve tycker helheten, nät-

verket och möjligheten till att möta olika individer och personligheter varit roligast. 

Även Rapp påpekar att hon förstår vad alla pratar om när de säger att ”du kommer 
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bygga sådant nätverk”. På grund av rotationerna har hon träffat många olika indivi-

der inom organisationen, vilket hon anser är väldigt nyttigt. 

4.2.3 Traineeprogram ur traineernas synvinkel 

Rapp valde att gå ett traineeprogram för att hon ägnat mycket tid till att studera. Där-

för ansåg Rapp att ett traineeprogram var som att både arbeta och studera. Hon kände 

att det skulle bli ett skönt mellansteg innan hon skulle ut i det verkliga arbetslivet. 

Med tanke på hennes utbildningsbakgrund såg hon traineeprogrammet som ett bra al-

ternativ att gå vidare i sin utveckling. Traineeprogrammet skulle öppna fler dörrar för 

henne i yrkeslivet samt ge en bra klang anser hon. Ögren valde att gå traineepro-

grammet på grund av sin osäkerhet då hon visste att de inte skulle förvänta sig att 

hon kunde allting från början, då traineeprogrammet är en utbildning. Hon fastnade 

just för SAS institute AB:s traineeprogram då hon tyckte deras upplägg och arbetsbe-

skrivning var något för henne. Mårdfelt började efter skolan inom en organisation 

som hade nya affärer beräknade som inte gick igenom, vilket gjorde att han med sina 

egna ord fick ”sitta på bänken” och kände då att han måste ta tag i situationen. Ef-

tersom han hade kontakter på SAS institute AB fick han möjlighet att hoppa in i den 

då pågående rekryteringsprocessen för traineeprogrammet och blev sedan erbjuden 

en plats av sex. Mårdfelt beskriver det hela som en väldigt smidig process.  

Under traineeprogrammet betonar även Mårdfelt att han fick lära sig allt från grun-

den och hur det fungerar, vilket han menar är en styrka i sin roll som hjälp till säl-

jarna. Med detta kan han hjälpa säljarna då mer tekniska uppgifter ska genomföras i 

införsäljningsprocessen. Även Holfve har fått en bred inblick i organisationen väldigt 

snabbt och en stor förståelse till hur organisationen är uppbyggd. Holfve berättar att 

traineeprogrammet har gett honom möjligheter och ett stort nätverk av människor 

som har väldigt mycket kunskap som kan få honom att förstå helheter i framtiden.  

SAS institute AB:s traineeprogram är enligt Mårdfelt ”i framkant med att lära sig hur 

vi ska hantera en ny form av kunder, för att det ändras väldigt mycket i den här bran-

schen”. Traineeprogrammet har gått ut på att utbilda sig för framtiden och enligt 

Mårdfelt har han fått de verktygen som krävs under traineeprogrammet. Ögren anser 

att hon vuxit som individ då hon kände att SAS institute AB gav henne de förutsätt-

ningarna hon behövde för att utvecklas inom utbildningen. Hon känner att hon fick 

utmana sig själv i lagom mängd och i den tid som behövdes. 

Traineeprogrammet på SJ AB har varit väldigt fritt och både Rapp och Holfve menar 

att de har haft möjlighet att påverka sin utbildning. Holfve menar att om projekt är 

intressant och något som lockar så ska man arbeta i projekt istället för att läsa en kurs 

i projektledning. Han menar med det att de som får möjlighet att gå ett traineepro-

gram troligtvis har studerat så det räcker. Även Mårdfeldt förklarar att de haft möj-

lighet till att påverka sin utbildning inom SAS institute AB:s traineeprogram, då de 

kunde komma med önskemål. Mårdfelt har svårt att avgöra om detta är specifikt för 

traineeprogram eller specifikt för SAS institute AB, då det är en stor organisation och 

om trivseln inte finns ska det uppdagas för det går alltid att hitta en position där du 

trivs. Mårdfelt säger ”är du på ett ställe där du trivs gör du ett mycket bättre jobb, det 

är den mentaliteten”. Ögren valde att inte påverka programmet då hon redan var nöjd 

med upplägget men kunde påverka om hon velat. 
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4.2.4 Utvärdering och utvecklingsmöjligheter i traineeprogram 

Om Rapp skulle göra om utbildningen idag skulle hon vilja ha tydligare ramar och 

mål med varje rotation, det skulle leda till ökad prestation och motivation då hon vet 

förväntningarna som finns på henne. Det finns inte riktigt för tillfället enligt Rapp då 

det mer är riktlinjer om vad hon kan tänkas lära sig på just den divisionen. Holfve 

skulle vilja ha en lite bredare arbetsprocess för att få en förståelse för kompetensen 

bakom den tekniska sidan av organisationen. För honom var det en koncerndirektör 

som snabbt hittade hans bra sidor och ambition vilket gjorde att han roterade mycket 

mellan olika avdelningar inom den kommersiella sidan av organisationen. Även 

Ögren hade velat vara på olika delar av organisationen då hon gärna hade velat lära 

känna mer människor och få en bättre förståelse för organisationens alla delar. Mård-

felt anser att om han hade haft möjlighet att göra om traineeprogrammet hade han ve-

lat att mindre saker ”ramla mellan stolarna”, då han menar att deras föredrag och pre-

sentationer har förflyttats till andra datum.  

Om Mårdfelt själv varit handledare skulle han förbättra planeringen men han har en 

förståelse till varför handledaren har hamnat i dessa situationer, då handledaren haft 

dubbla tjänster och mycket att göra. Ögren berättar att hon började gå ut på praktik 

med 20 procent till 50 procent för att sedan hamna på 75 procent. Detta skedde inte 

inom samma projekt så hon kände inte att hon fick någon sammanhållning, vilket 

hade kunnat förbättras. Men även Ögren har stor förståelse till varför det blev som 

det blev då organisationen var i en förändringsfas. 

Både Rapp och Holfve kommer stanna kvar i organisationen efter avslutat program 

då de redan har fått sina tjänster. Rapp kommer kliva in i tjänsten koncept och pro-

duktansvarig på fjärrtåg där hon kommer arbeta med produktutveckling. Den tjänst 

som Holfve kommer kliva in i är verksamhetsutvecklare inom digitalförsäljning och 

utveckling, där han kommer att arbeta i projekt för att driva försäljning till deras digi-

tala kanaler och förbättra deras arbetssätt. Holfve har valt att stanna kvar på SJ AB 

för den utvecklingsmöjlighet som finns i organisationen. Anledningen till att Rapp 

valt att stanna i organisationen är för att hon fick just den tjänsten, vilket kändes som 

en tillräcklig utmaning för henne för tillfället. Eftersom Rapp motiveras av utma-

ningar och av att utvecklas känner hon att tjänsten är på en sådan tuff nivå att hon vill 

stanna och klara av det. Medan Holfve anser att han under året som trainee haft en 

central roll och mycket fokus på sig från ledningen, därmed får en bra utgångspunkt 

till framtida positioner inom organisationen. Då Holfve menar att om han skulle ac-

ceptera en annan tjänst i en annan organisation måste han börja om från början igen.  

Mårdfelt och Ögren valde att stanna kvar i organisationen för att det var bra stämning 

på arbetet med trevliga och intelligenta medarbetare. Han har även haft bra chefer 

som involverat honom genom att vidarebefordra mail så att han får input på vad som 

händer, vilket Mårdfelt anser är väldigt intressant. Han berättar också att han blivit 

uppmuntrad av chefer att gå på seminarier för att lära sig ännu mer. Något som 

Ögren såg fram emot efter avslutat traineeprogram var att få testa sina nya kunskaper 

i organisationen. 
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5 Analys 

5.1 Motivation ur handledarnas perspektiv 

Enberg beskriver att han själv motiveras av utmaningar som leder till personlig ut-

veckling. Anledningen till att han väljer att arbeta i organisationen är för att den med-

för stor allmännytta. Detta tar stöd i Skorstads (2011) teorier om att motivation om-

fattar tre områden, egenskaper hos organisationen, egenskapen i arbetsuppgifterna 

och individens egenskaper vilket tydligt förklaras av Enberg. Förändringsarbete är 

något som Hellgren motiveras av vilket också påvisas i dessa teorier. Detta är även 

något som Pink (2010) tar upp som typ I beteende hos en individ då de drivs av ut-

maningar och meningen med uppdraget. Genom att vara med och påverka i en orga-

nisation som Hellgren konstaterar så hamnar även han inom ramen för typ I beteen-

det.  

Enberg menar att traineerna även kan motiveras av olika drivkrafter och värderingar, 

exempelvis hög lön eller allmännytta. Genom att handledaren har en medvetenhet i 

vad som motiverar traineerna anses det vara en fördel för organisationen påtalar 

Skorstad (2011), eftersom han då kan få individerna att prestera optimalt. Liksom 

Enberg kände även Hellgren till vad traineerna hade för intressen och på så sätt visste 

vad som motiverade dem. Skorstad (2011) visar på att om det inte finns någon moti-

vation hos individerna så spelar uppgiftens karaktär ingen roll. Dessutom poängterar 

Enberg att det finns vissa grundfaktorer i motivation vilket innebär att individen 

måste ha tillräcklig lön för att kunna ta hand om sig själv. Det är ett behov som 

Herzberg (1968) även tar upp som en yttre faktor, även kallat hygiensfaktorerna vil-

ket innebär att det är nödvändigt att tjäna pengar.  

Enberg konstaterar att begreppet motivation får honom att tänka på inre och yttre 

motivation, hans egen uppsättning av värderingar. I termer av ledarskap menar han 

att inre motivation är att få saker gjorda på arbetet. Där skorstad (2011) beskriver 

inre motivation som en känsla av välbehag efter utfört arbete. De yttre faktorerna så 

som lön fungerar en kort stund förklarar Enberg vilket stöds i Herzbergs (1968) teori 

om positiv KITA, vilket innebär att lönen får medarbetarna att göra det som efterfrå-

gas men de motiveras inte. Hellgren berättar att han motiveras av en trivsam arbets-

miljö och bra medarbetare vilket teorin som De Jong et al. (2000) tar upp då de näm-

ner att fokus ligger i att skapa miljöer och möjligheter för inlärning där individer kan 

lära och dela varandras kunskaper. Enberg betonar vidare en teori om ”money, mea-

ning och magic” som även den kan implementeras i Herzbergs (1968) tvåfaktorsmo-

dell och KITA:n. 

Vidare förklarar Enberg att det som inte motiverar honom är morot och piska vilket 

Herzberg (1968) beskiver inom positiv KITA. Som piska ser Herzberg (1968) stora 

nackdelar då negativ fysisk KITA kan tolkas som en fysisk attack och motsätter sig 

den välvilja en organisation vill åt. Hellgren anser att han blir omotiverad av saker 

som inte främjar utvecklingen i arbetet, vilket man kan dra paralleller till Herzbergs 

(1968) teorier om hygiensfaktorerna där arbetsförhållanden har en stor påverkan.  

Då Enberg förklarar att traineerna ska ha inre motivation för att vilja lära sig nya sa-

ker stöds detta i Buch et al. (2010) då de kommit fram till att studenter som har inre 
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motivation har bevisats vara mer envisa för att införskaffa sig lärandets innehåll och 

uppfattar det mer konstruktivt än andra. Även Ford et al. (2010) beskriver detta, då 

motivationen att lära sig något har inflytande på resultat, kunskap och skicklighet. 

Liksom Enberg anser även Hellgren att traineerna ska ha en drivkraft och vilja att 

kliva in och lära sig arbetets alla delar. Dessutom betonar Buch et al. (2010) att om 

länken mellan inlärning och praktiken är stark har det en positiv inverkan på motivat-

ionen, vilket påvisats hos samtliga traineer. Det argumenteras vidare att traineerna 

vid SJ AB har fått tagit eget ansvar från dag ett då de själva fått påverka sin praktik-

plats, därmed får de själva ansvara för sitt eget lärande vilket även Herzberg (1968) 

anser vara ett sätt att motivera medarbetarna. 

5.1.1 Överföring av kunskap till arbetsplatsen 

När väl traineerna ska söka till en fast tjänst så har de varit eftertraktade på många 

olika avdelningar, därmed kan de anta vilken position de själva känner är mest intres-

sant och utvecklande för deras del förklarar Enberg. Liksom Ford et al. (2010) be-

skriver att man ska ta till vara på de tillfällen som uppkommer och därmed kan över-

föra kunskapen på ett bra sätt. Genom att traineerna börjar arbeta i organisationen ef-

ter ett avslutat traineeprogram innebär det att de får återgälda organisationen med de 

prestationer och engagemang som Buch et al. (2010) föreslår. Eftersom de får ansvar 

och själva tar ansvar visar de att de är mogna medarbetare. Hellgren berättar att led-

ningen har en plan efter ett avslutat traineeprogram, då det behövs mycket praktik 

och det kan kopplas till Ford et al. (2010) där de beskriver att överföringen av de in-

lärda kunskaperna stärks genom att vara ute och praktisera i organisationen. 

Handledarna argumenterar även för att samtliga traineer hade reagerat på övergången 

ute på arbetsplatsen då de hade vissa förväntningar av vad som skulle genereras, där-

med hade även motivationen hos dem minskat. De Jong et al. (2000) förklarar att ar-

betsplatsens atmosfär inte är utvecklad för att starta upp en inlärningsprocess och få 

den att fortsätta vilket i sin tur kan vara problematiskt. Vidare konstaterar de även att 

tidsbristen kan leda till att kunskapen som behövs får lite uppmärksamhet och där-

med blir det svårare att lösa problem på egen hand. Båda handledarna beskriver att 

övergången till arbetsplatsen hade löst sig med tiden då traineerna klarade av den de-

len bra och förstod att de var en del av förändringsprocessen. De Jong et al. (2000) 

menar att en organisation bör kontinuerligt arbeta med organisatoriskt lärande där 

kunskap skapas, fångas och delas inom organisationen. Buch et al. (2010) betonar att 

traineerna betalar tillbaka till organisationen genom att medverka och använda det 

beteende och attityder som efterfrågas.  

5.1.2 Kompetens inom traineeprogram 

Enberg berättar att SJ AB vid flera tillfällen haft kompetensutvecklingar då omstruk-

tureringar ägt rum för att förbättra organisationen. Hellgren beskriver också att SAS 

institute AB står inför stora omstruktureringar, vilket kan kopplas till Skorstads 

(2011) teori om att organisationer är i behov av kompetens. Därmed ökar kraven på 

arbetstagare och arbetsgivare för att prestera bra. Ser man till vad Nikandrou et al. 

(2008) menar att ett traineeprogram ska generera så är det för att förse, behålla och 

förbättra de färdigheterna en trainee har för att hjälpa en organisation att nå sina mål. 

Därmed skapar det konkurrensfördelar för organisationen. Även De Jong et al. 
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(2000) ser det som organisatoriskt lärande, det vill säga att kunskapen måste imple-

menteras och utvecklas i hela organisationen och inte enbart på en individ. Barnow 

(1986) förklarar att målet med traineeprogram är att det ska generera utbildningsför-

delar för att konkurera på arbetsmarknaden.  

Eftersom traineerna skulle bli nyckelpersoner inom organisationen som Enberg före-

slog så krävs det att dessa individer har den kompetens som krävs. Det som Ni-

kandrou et al. (2008) anser är av vikt när traineer används på en arbetsplats är att de 

är pålitliga och effektiva för att förbättra inlärningen, vilket både Rapp och Holfve 

ansågs vara. För att sedan kunna prestera bra som nyckelperson krävs en hög kompe-

tens beskriver Buch et al. (2010) och därmed har fler och fler traineeprogram ökat. 

SAS institute AB:s traineeprogram ska se till att traineerna får en grundkompetens 

som i sin tur hjälper ledarna att ta bra beslut vilket då också kommer in under kom-

petensen som Buch et al. (2010) beskriver. 

Vidare anser Enberg att det är en fördel med att ha två traineer i organisationen då 

det är flexibelt. Genom att få ut traineerna på olika avdelningar och hitta lämpliga ar-

betsuppgifter till dem underlättar det att bara ha två. Detta sammanfaller med De 

Jong et al. (2000) som beskriver det som en fördel med utbildning i arbetet, då den är 

flexibel och kan levereras ”just in time”. En annan aspekt som Enberg ville framhäva 

var att traineerna måste förstå kausalsambandet från beslut till verkan. Detta är något 

som Skorstad (2011) förklarar genom att det finns olika sorters kompetens, men den 

som organisationen ofta eftersträvar är duglighet i arbetslivet. Vidare tar Skorstad 

(2011) upp att individen ska förstå sambandet mellan uppgifterna och utformningen 

av dessa. Hellgren tar på samma sätt upp vikten i att traineen kan finna en teknisk 

lösning till ett problem som uppstår vilket kan implementeras i samma samband som 

Skorstad (2011). Dessutom vill både Enberg och Hellgren att traineerna ska få en 

helhetsförståelse av organisationen de är i vilket Edenhall (2012) förklarar som en 

viktig aspekt med ett traineeprogram. 

5.1.3 Nätverk och utveckling i ett traineeprogram 

En annan viktig aspekt som Enberg tar upp är att traineerna ska vara mogna i sin roll 

samt att de vågar kliva ur sin komfortzon, vilket han anser att Rapp och Holfve har 

åstadkommit genom att de var motiverade från början. Då traineerna redan var moti-

verade så beskriver Ford et al. (2010) att de har förmågan att överföra kunskapen till 

arbetsplatsen så att det ger resultat. De förklarar vidare att traineerna skaffar sig ett 

beteende genom sociala utbyten i organisationen med den interna kontrollfokusen. 

Enberg berättar att de båda traineerna arbetat på olika avdelningar i organisationen 

och därmed fått olika ingångar, vilket har gett ett stort nätverk i organisationen som 

anses vara viktigt. De Jong et al. (2000) betonar att organisationen måste utvecklas 

och skapa situationer där medarbetarna uppmuntras till att lära av varandra och lära 

tillsammans som i ett nätverk. Liksom De Jong et al. (2000) så anser även Dalsgaard 

& Bendix (1998) att genom samhörighet utvecklas individer på grund av att de till-

sammans kan uppnå bättre resultat än självständigt. Buch et al. (2010) beskriver att 

de individer som arbetar på olika positioner och därmed får en bred ingång i en orga-

nisation kräver en viss motivation. Buch et al. (2010) förklarar vidare med att indivi-

derna ska ha en inre motivation, på så sätt utför individerna sina arbetsuppgifter för 

att de tycker det är intressant och roligt. 
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Enberg menar också att traineeprogrammet har utvecklingsmöjligheter som skarpare 

och klarare mål inför varje praktikperiod, samt tydligare krav med vad som förväntas 

av traineerna. Barnow (1986) förtydligar detta genom att det är många aktörer som är 

intresserade av vad traineeprogrammet genererat, exempelvis vad som skulle kunna 

utvecklas och vad som varit effektivt. Barnow (1986) förklarar vidare att traineepro-

grammet är till för att utveckla och förbättra arbetarna vilket de inte hade haft till-

gång till utanför traineeprogrammet. Även Hellgren beskriver att de har löpande ut-

värderingar med sina traineer där han fångar upp deras input. Traineerna får själva 

påverka till nästkommande traineeprogram som är kopplat till deras affärsutveckl-

ingsprocess konstaterar Hellgren. Chimote (2010) anser också att det är en viktig 

aspekt att utvärdera dessa program för att se om organisationen nått sina mål med 

traineeprogrammet, om de gör på rätt sätt eller om något behöver ändras.  

5.2 Motivation ur traineernas perspektiv 

För Rapp är lönen en morot till att vilja bidra och underlätta för sina kollegor och 

detta är enligt Herzberg (1968) en yttre faktor som härstammar från de biologiska 

faktorerna som hunger, vilket gör det nödvändigt att tjäna pengar. Till dessa yttre 

faktorer hör hygienfaktorerna som lön och status. Herzberg (1968) tar också upp po-

sitiv KITA som till exempel att utlova extra belöningar eller status, detta kan få med-

arbetarna att göra det de ska men det motiverar dem inte. Då Holfve anser att pengar 

och status kan bidra till motivation men att i slutändan handlar det hela om en mental 

känsla att åstadkomma något. Holfves beskrivning av motivation som en mental 

känsla, blir precis som Skorstad (2011) ser på inre motivation: en känsla av välbehag 

efter utfört arbete, som kan vara spännande arbetsuppgifter. Även Herzberg (1968) 

menar att det bara finns ett sätt att motivera medarbetare och det är genom utma-

nande arbete med eget ansvar. Det stämmer bra överens med samtliga traineer då de 

motiveras av arbetsuppgifterna, att arbeta med något intressant som leder till utma-

ningar. Precis som Skorstad (2011) tar upp att det är av stor vikt att den anställde blir 

motiverad av det som organisationen erbjuder så individen arbetar med något som 

den är intresserad av.  

Herzberg (1968) tar även upp några motivationsfaktorer som innefattar arbetsuppgif-

tens karaktär, tillfredställelse för utfört arbete och personlig utveckling, vilket passar 

in på både Holfve och Ögren. De drivs av utmaningar och möjligheter till personlig 

utveckling. Även Rapp och Mårdfelt motiveras av arbetsuppgifterna samt att ha 

många bollar i luften som gör att de presterar bättre. Pink (2010) beskriver inre moti-

vation som en drivkraft som härstammar från att känna frihet, utmaningar och en me-

ning med själva arbetsuppgiften. Dessutom anser Herzberg (1968) att de inre moti-

vationsfaktorerna också är unika egenskaper en individ har som genererar en psyko-

logisk tillväxt, vilket samtliga motiveras av.  

Rapp, Holfve och Mårdfelt motiveras alla även av resultat och uppföljning och är 

väldigt resultatinriktade, vilket Skorstad (2011) menar är att motivationen att lära sig 

något hör ihop med resultatet. Även Öberg motiveras av resultat då hon motiveras av 

att se sina framsteg. Det är bra för organisationen då traineeprogram enligt Chimote 

(2010) leder till att organisationens och de personliga målen integreras. Holfve vill 
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också växa med organisationen vilket bevisar ännu mer att han har organisationens 

mål i tanke.  

Både Rapp och Holfve motiveras på olika sätt av organisationsförändringar. SJ AB 

gjorde år 2004 en förändring för att öka kompetensen och står idag inför en omorga-

nisering då de kommer att få konkurrens på ett helt annat sätt än förut. Enligt Skor-

stad (2011) medför den tekniska utvecklingen att behov av kompetens ökar och detta 

leder till att kraven på både arbetstagare och arbetsledare ökar för att prestera bra. 

Rapp ser det som en utmaning då hon måste visa ledningen att hon förtjänar att 

stanna kvar och att de gör rätt i att ge henne chansen och tror på hennes förmåga och 

kompetens. Detta är enligt Herzberg (1968) en motivationsfaktor, erkännande för 

prestation. Holfve ser dessa organisationsförändringar som utmaningar då det uppstår 

olika situationer som gör att varje dag har nya problem att hitta och nya lösningar att 

finna. Detta finns också med i Herzbergs (1968) motivationsfaktorer som arbetsupp-

giftens karaktär och personlig utveckling. 

Rapp och Holfve känner att de har fått den motivation de behöver för att prestera bra, 

detta kan förklaras av De Jong et al. (2000) då länkarna mellan inlärning och praktik 

är starka. Detta medför i sin tur en positiv påverkan på motivationen hos traineen. Ef-

tersom Rapp och Holfve redan hade motivationen med sig in i traineeprogrammet ty-

der det på att de har en inre motivation då det är enligt Buch et al. (2010) att utföra 

sina arbetsuppgifter för att de tycker det är intressant och roligt. Detta innefattar 

också Mårdfelt och Ögren då de motiveras till att prestera bättre av intressanta och 

varierade arbetsuppgifter. Det har enligt Buch et al. (2010) bevisats att de individer 

som har inre motivation har lättare att lära sig och uppfatta innehållet än andra. En 

svårighet med motivationen är om den inte finns från början beskriver Holfve, då det 

är svårt att tillföra den i efterhand. Rapp förklarar också att om hon inte kunde tänka 

sig att arbeta i organisationen redan från traineeprogrammets början så hade hon inte 

haft motivationen att fortsätta. Vilket är en indikator på att både Rapp och Holfve 

hade inre motivation redan vid ingången av traineeprogrammet. 

5.2.1 Motivation i traineeprogram 

De Jong et al. (2000) diskuterar kring vilka det är som kan ge utbildningen i ett trai-

neeprogram och beskriver att det är en handledare, erfaren medarbetare eller en un-

derordnad etc. Eftersom Rapp och Holfve har förklarat att de är på olika divisioner så 

är det olika individer som ger utbildningen på de praktikplatser som de har. De har 

en och samma handledare under programmet som är stöttepelare och hjälpverktyg till 

traineerna. Rapp anser att det har varit hjälpsamt att ha en handledare under hela pro-

grammet som stöttar, lyssnar och uppmärksammar deras arbete vilket hjälper henne 

att prestera bättre. Herzberg (1968) tar upp relationen mellan över- och underordnade 

som en hygienfaktor som skapar vantrivsel om den inte finns. Rapp har haft en bra 

relation med sin handledare, vilket motiverar henne då hon får bekräftelse vilket 

Hertzberg (1968) ser som en motivationsfaktor, erkännande för utfört arbete. Rapp 

förespråkar också att det är bra att ha en handledare då arbetet med bekräftelse blir 

lättare att genomföra. Detta är ett motivationsarbete som hon uppmärksammat i trai-

neeprogrammet vilket enligt De Jong et al. (2000) kan vara en nackdel i traineepro-

gram om det inte finns. Då handledaren kan uppfatta ansvaret som en extra börda till 

deras redan fulla schema vilket inte har uppfyllts i SJ AB:s traineeprogram enligt 
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Rapp. Medan Mårdfelt berättar att SAS institute AB:s handledare haft dubbla tjänster 

och många saker runnit ut i sanden och därmed hamnar som en nackdel med trai-

neeprogram. 

Mårdfelt presterar bättre när han kan sammankoppla till något som betyder någonting 

vilket kan relatera till Pinks (2010) förklaring av typ I beteende, att känna en mening 

med själva arbetsuppgiften. Holfve har inte uppmärksammat något motivationsarbete 

i traineeprogrammet men berättar att han drivs och motiveras av uppföljning och 

feedback som Rapp har uppmärksammat som ett motivationsarbete. 

Det som inte motiverar Rapp och Holfve är att arbeta ihop med individer som inte bi-

drar eller som är omotiverade. Där ser man till Herzbergs (1968) hygiensfaktorer 

som var den främsta orsaken till missnöje. Inom dessa ramar finns bland annat ar-

betsförhållanden, trygghet på arbetsplatsen, styrning av medarbetare och relation 

mellan över- och underordnande. Finns inte dessa faktorer så skapas missnöje vilket 

tydligt förespråkas av Rapp och Holfve. Mårdfelt blir omotiverad av att inte se några 

resultat vilket kan gå under Herzbergs (1968) hygienfaktor arbetsförhållanden då det 

ingår i organisationen. Ögren blir omotiverad av att arbeta självständigt och därmed 

inte få ut det sociala under arbetstid. De Jong et al. (2000) menar att tanken bakom 

nätverk är att individer på något sätt är beroende av varandra, vilket i detta fall Ögren 

är för att inte bli omotiverad till att arbeta.  

5.2.2 Traineeprogrammet ur traineernas perspektiv 

Eftersom Rapp ville ha en bredd i sina arbetsuppgifter valde hon att gå ett traineepro-

gram, dessutom såg hon att det fanns en möjlighet till utveckling och att det öppnade 

fler dörrar för henne. Pink (2010) beskriver att typ I beteende drivs av utmaningar 

och meningen med själva uppgiften vilket kan ses som en parallell till vad Rapp be-

skrev. På liknande sätt anser Herzberg (1968) att det finns olika typer av behov då 

det finns individer som har en motivationsfaktor då dessa generar psykologisk till-

växt, att man utvecklar sig själv vilket Rapp ansåg att traineeprogrammet skulle göra.  

Motivationsfaktorerna kan även se till arbetsuppgiftens karaktär då det är något re-

spondenterna arbetar med som motiverar dem. Vidare förklarar Rapp att hon motive-

ras av arbetsuppgifterna och hade hon inte fått det så hade hon valt en annan organi-

sation. Skorstad (2011) betonar att utformningen av arbetsuppgifterna är en av tre de-

lar som bör vara med i motivationen. En annan del av motivationen är individens 

egenskaper vilket Holfve menar att han haft en central roll och på så sätt fått utmärka 

sig genom prestationer. Något som Holfve och Mårdfelt framhäver är vikten i att få 

en bred inblick i organisationen tidigt och därmed få en förståelse i hur de arbetar, 

även Edenhall (2012) förespråkar detta som en viktig aspekt från organisationens 

sida då individen lär känna organisationen från grunden. Ögren ansåg att hon inte 

riktigt fick detta då hon inte hade möjlighet att rotera runt i organisationen.  

Holfve och Rapp berättar att traineeprogrammet har gett dem möjligheter och ett 

stort nätverk. Detta förklarar Dalsgaard & Bendix (1998) att individer utvecklas ge-

nom samhörighet på grund av att de tillsammans kan uppnå bättre resultat än själv-

ständigt, samt att styrkan i ett nätverk ligger i mångfalden och flexibiliteten. Detta 

har enligt Holfve gett honom en styrka för framtiden då han vet hos vem han kan leta 

efter information. SAS institute AB:s traineeprogram har gått ut på att utbilda sig för 
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framtiden enligt Mårdfelt, vilket Skorstad (2011) betonar att motivation är att få indi-

vider att påbörja aktiviteten och att de sedan även fortsätter med aktiviteten. Vilket 

kan dras till traineeprogrammet då de vill åt kompetensen även vid ett senare skede.  

Eftersom Rapp och Holfve hade möjlighet att påverka sina utbildningar själva fick de 

visa att de var betrodda, får de ansvar så tar de ansvar som Enberg beskrev det. Vil-

ket även Mårdfelt uttryckte sig att de fick komma med önskemål och Hellgren såg 

till att traineerna arbetade med det som de var intresserade av. Även Ögren betonar 

att hon hade kunna påverka programmet men valde att inte göra det. Eftersom Mård-

felt har svårt att avgöra om det är specifikt för traineeprogram eller specifikt för SAS 

institute AB, då han förklarar om trivseln inte finns ska det uppdagas för det går all-

tid att hitta en position där du trivs på grund av att organisationen är så pass stor. De 

Jong et al. (2000) tar upp en fördel med traineeprogrammet som att det är väldigt 

flexibelt och kan enkelt anpassas till oväntade förändringar som till exempel det här 

fallet då arbetsmiljön spelar en stor roll.  

Enligt Nikandrou et al. (2008) ska traineer ha två karakteristiska drag nämligen pålit-

lighet och effektivitet vilket de tydligt visar i sitt eget ansvarstagande inom trai-

neeprogrammet. Dessa egenskaper leder även till att deras inlärning ökar. De Jong et 

al. (2000) beskriver att inlärningen blir en biprodukt när traineerna är ute på arbets-

platsen likt en ostrukturerad form vilket Holfve anser att det är när han arbetar i pro-

jekt, där han lär från de befintliga cheferna ute på arbetsplatsen. Detta är även något 

som Buch et al. (2010) förespråkar genom att inlärningen av ledaregenskaper sker 

genom att lära sig från de erfarna cheferna. Medan SAS institute AB:s traineepro-

gram varit strukturerat och använt sig av kurser och föredrag i sin inlärning enligt 

både Ögren och Mårdfelt, då De Jong et al. (2000) beskriver strukturerade trai-

neeprogram som en organiserad och avsiktlig form av inlärning.  

Genom att Rapp och Holfve har fått rotera runt på olika avdelningar i organisationen 

har det enligt dem varit mest givande för att de får uppleva de olika delarna i organi-

sationen. Buch et al. (2010) menar att rotationen i en organisation genom ett trai-

neeprogram kräver en viss typ av motivation, så som inre motivation, för att indivi-

derna ser arbetsuppgifterna som en belöning i sig. Eftersom traineerna får möjlig-

heten att rotera runt och som de själva beskriver det ”hoppa in och hjälpa till lite här 

och där”. Detta tyder på att de skaffat sig ett beteende var efter de erfarenheter och 

upplevelser de skaffat sig anser Ford et al. (2010).  

5.2.3 Utvärdering av traineeprogrammet 

Enligt Chimote (2010) är det ett viktigt moment att utvärdera traineeprogrammen för 

att se till organisationens befintliga och framtida behov. Traineeprogrammen är ut-

formade för att förbättra och öka traineernas prestationsnivåer vilket stämmer över-

ens med vad samtliga traineer genomgått via feedback och uppföljning, då de får 

veta vad de gjort bra respektive mindre bra. Rapp anser att det går att förbättra moti-

vationsarbetet genom att göra utvärderingar på varje division då det blir rakt på sak 

vad hon egentligen presterat och åstadkommit. När Rapp ser till utvärderingen av 

traineeprogrammet vill hon ha tydligare ramar och riktlinjer för varje praktikplats vil-

ket är en viktig del enligt Chimote (2010) i att utveckla traineeprogrammet för fram-

tiden. Eftersom dessa ramverk gör att Rapp på så sätt vet vad som förväntas av henne 
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och kan därmed möta organisationens behov, vilket Chimote (2010) beskriver som 

ett sätt till att förbättra och öka traineens prestationsnivåer.  

Holfve vill utveckla traineeprogrammet för att få en bredare förståelse och ökad 

kompetens på andra avdelningar i organisationen. Skorstad (2011) anser att kompe-

tens som tillförs i organisationerna ska fokusera på duglighet i arbetslivet. Det vill 

säga att en individ ser sambandet mellan arbetsuppgifterna och utformningen av 

dessa. Skorstad (2011) förklarar att en individ måste behärska samarbete, handled-

ning och ledarskap vilket har blivit beskrivet hos Rapp och Holfve då även Enberg 

framhäver att cheferna varit nöjda med traineernas prestationer. 
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6 Slutsats 

I studien har det framkommit att organisationerna inte medvetet arbetar med något 

motivationsarbete. Detta då handledarna förväntar sig att traineerna ska ha en inre 

motivation redan innan de börjar traineeprogrammet. Detta framgår då samtliga trai-

neer motiveras av det som klassificeras som de inre motivationsfaktorerna. Under 

studien har vi inte sett någon större skillnad på hur de som är traineer gentemot de 

som är färdiga traineer har någon skillnad i drivkrafter till motivation. Samtliga re-

spondenter är eniga om att det är den inre motivationen som genererar motivation på 

arbetsplatsen. En upprepande motivationsfaktor är arbetsuppgiftens karaktär som in-

går i Herzbergs tvåfaktorsmodell då alla respondenter lägger stor vikt vid sina arbets-

uppgifter. De påtalar att det ska vara varierande och utmanande arbetsuppgifter som 

leder till utveckling. Genom att båda handledarna vet vad som motiverar sina traineer 

ser vi det som en fördel för kommande arbetsuppgifter då de lättare kan motivera 

dem. 

Vår undersökning visar även att resultat och uppföljning på arbetsplatsen är en bidra-

gande faktor till motivation, då samtliga traineer på ett eller annat sätt motiveras av 

att se sina framsteg mot målen. Traineerna påvisar att det har varit en fördel att ha en 

handledare att ta hjälp av som stöttar, lyssnar och uppmärksammar deras arbete. 

Detta ger ett stöd till traineerna när problem uppstått och det hjälper dem också att 

prestera bättre.  

Vi har kommit fram till att det finns faktorer som inte gynnar utvecklingen som re-

spondenterna tagit upp som till exempel samarbeten i grupper när alla inte presterar 

och är omotiverade, eller att arbeta självständigt. Då arbetsförhållanden saknas och 

skapar vantrivsel som Herzberg tar upp i sina hygienfaktorer blir de omotiverade.  

Genom att traineerna är ute på många olika positioner i organisationen har vi genom 

vår undersökning kommit fram till att nätverk har en betydande roll för deras fort-

satta arbete inom organisationen. De får även en bredare inblick i organisationen ge-

nom rotationen, ser sambandet mellan beslut och verkan vilket en vanlig medarbetare 

inte har samma tillgång till. Visserligen har inte alla traineer fått denna erfarenhet på 

grund av att organisationen valt att prioritera annat, men det var ursprungstanken. Då 

traineerna under traineeprogrammets gång lärt sig av erfarna chefer och medarbetare 

har deras kunskap utvecklats och förädlats inom organisationen vilket i sin tur påvi-

sar att dessa två organisationer tillhör lärande organisationer. Därför drar vi slutsat-

sen att nätverk och nätverksbyggande är en del av styrkan med traineeprogram.  

En sak som vi har uppmärksammat i denna studie är att kompetens blir allt viktigare i 

organisationer. Genom traineeprogram får organisationerna in den grundkompetens 

som behövs för stunden för att sedan forma traineerna till de nyckelpersoner som de 

är ute efter. Detta genererar konkurrenskraft och är ett strategiskt val av organisation-

erna. Då dessa organisationer inte specifikt använder sig av motivationsarbete har 

denna studie belyst att traineerna ändå motiveras under traineeprogrammets gång av 

olika faktorer organisationen bistår med. Därmed tar vi upp tanken att traineepro-
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grammet i sig kan vara ett motivationsarbete som organisationerna omedvetet ge-

nomför då de strukturerar traineeprogrammet med ramar och riktlinjer som motiverar 

traineerna. Alltså sammanfattningsvis har vi sett följande: 

 Det är den inre motivationen som genererar motivation på arbetsplatsen 

 Nätverk och nätverksbyggande spelar en betydande roll och är en del av styr-

kan med traineeprogram 

 Kompeten blir allt viktigare i större organisationer 

 Traineeprogrammet i sig kan vara ett motivationsarbete 

 

6.1 Vidare forskning 

Då vi inte varit så ingående inom ämnet kompetens och hur organisationer idag är i 

förändringsfas hade det varit intressant och se hur kompetens och motivation hör 

ihop med varandra. Då våra respondenter har höga utbildningar och ambitioner hade 

en jämförelse om hur motivationen ser ut för de med mindre utbildning varit intres-

sant och se. Spelar kompetens någon roll för motivationen?  

Det skulle även vara intressant att jämföra en individ som fått en chefposition på 

traditionellt vis med en som fått liknande position via ett traineeprogram. Därmed 

kan undersökningen fokusera på vilka fördelar och nackdelar det finns med trai-

neeprogram eller vice versa. Då vi bara fått svar på fördelar och nackdelar med ett 

traineeprogram från traineer, kan det vara intressant och höra vad som är fördel/nack-

del med att gå den långa vägen till en eftertraktad position i en organisation.  
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Bilagor  

1. Intervjufrågor: Handledaren  

Kan du berätta lite om dig själv? 

Kan du berätta lite om traineeprogrammet?  

Vad är syftet med ert traineeprogram? 

Är det många som söker erat trainee program? Om ja/varför? 

Vad är motivation för dig? 

Vad motiverar dig? 

Vad motiverar dig inte? 

Vad får dig att vilja gå till jobbet varje dag? 

Hur arbetar ni med motivation inom traineeprogrammet?  

Märks det någon skillnad i motivationen mellan åren hos traineerna? 

Efter ett avslutat program hur jobbar ni för att behålla era traineer i organisationen? 

(hur ser motivationsarbetet ut för en färdig trainee?) 

Har ni någon återkoppling till varför det gått bra eller dåligt med programmet? 

 

2. Intervjufrågor till någon som går traineeprogrammet 

Kan du berätta lite om dig själv, din bakgrund? 

Varför valde du att gå ett trainee program? 

Vad har varit roligast med traineeprogrammet? 

Känner du att du kunnat påverka din utbildning i traineeprogrammet? 

Vad är motivation för dig? 

Vad motiverar dig? 

Vad motiverar dig inte? 

Hur blir du motiverad till att prestera bra? 

Har du uppmärksammat något motivationsarbete? 

Finns det något man kan förbättra i motivationsarbetet? 

Känner du att du får den motivation som du behöver? 

Vad får dig att vilja gå till jobbet varje dag? 

Om du skulle göra om utbildningen idag, finns det något du skulle vilja förändra? 

Kommer du vara kvar i organisationen efter ett avslutat program? 
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3. Intervju till någon som är färdig med programmet och arbetar 
inom organisationen 

Kan du berätta lite om dig själv? 

Varför sökte du traineeprogrammet från början? 

Vad känner du att du fick ut av att gå traineeprogrammet? 

Känner du att du kunde påverka din utbildning i programmet? 

Fick du den kunskap du behövde under programmet eller har du lärt dig mycket nytt?  

Vad har varit roligast med traineeprogrammet? 

Om du skulle göra om utbildningen idag, finns det något du skulle vilja förbättra?  

Vad fick dig att vilja stanna kvar i organisationen? 

Vad är motivation för dig? 

Vad motiverar dig? 

Vad motiverar dig inte? 

Hur blir du motiverad till att prestera bra? 

Vad motiverade dig under programmets gång? 

Varför går du till jobbet varje dag? 

 

 


